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N.B.
De omslag van het jaarverslag/jaarrekening is aan de achterzijde voorzien van een uitvouwbaar gedeelte (“flap”).
Op dit gedeelte staan, ter ondersteuning van de lezer, de nummers, titels en korte omschrijvingen vermeld van de
verschillende onderdelen van het jaarverslagmodel.

INLEIDING
De verspreiding van het jaarverslag/jaarrekening en de procedure van behandeling
Voor u ligt het provinciaal jaarverslag/jaarrekening 2001. Met dit document legt het college van Gedeputeerde
Staten van Noord-Brabant, als dagelijks bestuur, aan Provinciale Staten, als algemeen bestuur, verantwoording af
over de prestaties die in dat jaar geleverd zijn, met behulp van welke middeleninzet. Het jaarverslag/jaarrekening
is daarom in de eerste plaats bedoeld voor Provinciale Staten, aan welke het ter vaststelling in zijn vergadering
van 24 mei 2001 wordt aangeboden. Voorafgaand aan die vaststelling komt het jaarverslag/jaarrekening eerst
nog aan de orde in de Rekeningcommissie (op 19 april) en in alle zgn. functionele commissies (in de week van
22 t/m 26 april).
Na de vaststelling van het jaarverslag/jaarrekening wordt het voorgelegd aan de Minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksaangelegenheden. Hij is met het financieel toezicht op de provincies belast. Het komt erop
neer dat de begroting aan zijn toezicht is onderworpen.
Tegelijk met de toezending aan Provinciale Staten wordt het jaarverslag/jaarrekening al breder verspreid. Het
jaarverslag/jaarrekening wordt gestuurd naar de gemeentebesturen in de provincie Noord-Brabant en naar de
openbare bibliotheken in de provincie. Overigens wordt het tegen betaling van legeskosten ter beschikking
gesteld van geïnteresseerden.
Leeswijzer
Het provinciaal jaarverslag/jaarrekening 2001 bestaat uit een aantal delen. Na deze Inleiding volgt in de eerste
plaats de rapportage van de beleidsonderdelen 1 t/m 30. Per beleidsonderdeel wordt achtereenvolgens ingegaan
op wat de doelstellingen zijn op het betreffende onderdeel; wat de stand van zaken is in de realisatie ervan; wat
daarop gericht aan prestaties is geleverd; met welke middeleninzet.
Beleidsonderdeel 31 heeft betrekking op het algemeen financieel beleid. Het is in die zin een apart deel, omdat
daarin verantwoording wordt afgelegd over de algemene inkomsten van de provincie, als ook over de
geldstromen die een rol hebben gespeeld in het gevoerde algemeen financieel beleid. Deze geldstromen hebben
gemeen dat zij voornamelijk onafhankelijk zijn bepaald.
Beleidsonderdeel 32 is ook een apart deel, omdat dit in tegenstelling tot de andere onderdelen zich niet richt op
het inhoudelijke beleid dat de provincie in enig jaar wil realiseren. De bedrijfsvoering is voorwaardenscheppend
voor de organisatie en ondersteunend aan wat op de diverse beleidsinhoudelijke onderdelen gebeurt.
Hierna volgen in het jaarverslag enkele paragrafen die onder meer een beeld geven van de uitkomsten van het
gevoerde financieel beleid en van onze risicopositie. Het eigenlijke jaarverslag gaat vergezeld van een
bijlagenboek. Het merendeel van de daarin opgenomen bijlagen is voorgeschreven in de
Comptabiliteitsvoorschriften van 1995. Zij vormen in feite de financieel-technische onderbouwing van de
realisatiecijfers.
Het provinciaal jaarverslag/jaarrekening als sturingsdocument
Het jaarverslag/jaarrekening evolueert steeds meer van een financieel document (rekening) naar een document
dat ook het beleid en de uitvoering ervan weergeeft met behoud van de financiële informatie. Uitgangspunt
daarbij is dat het de provincie gaat om het realiseren van beleid, en dat beleid en geld onverbrekelijk met elkaar
verbonden zijn.
Die evolutie van het jaarverslag past in een ontwikkeling (die in onze provincie al ruim tien jaar geleden in gang
is gezet) tot verbetering van de mogelijkheden voor het bestuur en management om sturing te geven aan de
organisatie. Voor dat doel is het van belang periodiek, systematisch én integraal over informatie te beschikken
die inzicht geeft in wat – simpel gezegd – de planning is, hoe de uitvoering loopt en wat, het één tegen het ander
afgezet, tot bijsturing noopt. Informatie hierover wordt als resultante van de jaarlijkse zgn. planning- en
controlprocessen vastgelegd in een aantal documenten. Behalve het jaarplan / de begroting en het
jaarverslag/jaarrekening moeten daartoe gerekend worden de voor- en najaarsnota, de (concern)maraps alsmede
de afdelingsplannen en -verslagen.
Die documenten komen niet los van elkaar tot stand. De planningsdocumenten lager in de organisatie, zoals de
afdelingsplannen, zijn een uitwerking dus afgeleide van het jaarplan / de begroting die door Provinciale Staten is
vastgesteld. Omgekeerd is zo het provinciaal jaarverslag een aggregatie van de verslagen die door de afdelingen
na afloop van het jaar worden uitgebracht. De informatievoorziening tussen de sturingsniveaus wordt daarom
wel uitgedrukt in piramidale vorm. De kunst van de verbetering van de informatievoorziening (ter wille van de
ook betere aansturing van de organisatie) schuilt er dan in om die piramidale vorm beter gestalte te geven,
daarbij tegelijkertijd rekening houdend met de geordende samenhang die er behoort te zijn tussen visie en missie
van de provincie, het bestuursakkoord met zijn meerjarige doelstellingen, het jaarplan dat voor enig jaar aangeeft
wat ter wille van die doelstellingen zal worden gepresteerd en het afdelingsplan dat uitwerkt hoe dit
bedrijfsmatig wordt aangepakt.
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Waar in die samenhang precies de cesuren behoren te liggen tussen wat in het “hogere” dan wel het “lagere”
document in de informatiepiramide behoort te staan, is aan verandering onderhevig. Primaire invalshoek is dat
de informatiekwaliteit moet aansluiten bij de competenties van het sturingsniveau voor welke het document is
bedoeld. Praktisch gesproken is dit de ondergrens. Immers, in het kader van de bruikbaarheid van de documenten
kan tegelijkertijd niet worden voorbijgegaan aan de eventuele behoefte aan aanvullende informatie die een
sturingsniveau nodig acht. Dit vestigt de aandacht op het belang dat de kwaliteit van de informatievoorziening
met de gebruikers ervan periodiek wordt afgestemd.
De verbetering van het jaarverslag/jaarrekening 2001
Geïnitieerd door wat vorig jaar vanuit Provinciale Staten m.b.t. de informatiekwaliteit van het jaarverslag te
berde werd gebracht, is in dat najaar in workshopverband met Statenleden gesproken over wat zij aan het
jaarverslag verbeterd wilden zien. Hun conclusies kwamen onder meer hierop neer:
• Het jaarplan moet als referentiekader worden gebruikt voor de totstandkoming van het jaarverslag
• het jaarverslag moet inzicht bieden in de stand van zaken m.b.t. de realisatie van doelstellingen: “liggen we
op koers?”
• het is wenselijk om het jaarverslag beperkt te houden en om tegelijk te voorzien in, op dit verslag
aansluitende bijlagen en onderliggende stukken, waarin de feitelijke beleidsverantwoording plaatsvindt
• Er is een aantal deels samenhangende ontwikkelingen – zoals de Stuurgroep Response (BZK), het
wetsvoorstel dualisering, de nieuwe comptabiliteitsvoorschriften, de studie van Bordewijk & Klaassen – die
alle tenderen naar een accentverschuiving in de begrotings- en verantwoordingsstukken voor PS
• in de PS-stukken zal het accent meer komen te liggen op het beleidsdeel d.w.z. op de realisatie van
doelstellingen; minder op het productdeel d.w.z. op wat met het oog op die realisering concreet aan
prestaties tot stand is gebracht (=domein van GS)
• er moet zowel bestuurlijk als ambtelijk gewerkt worden aan een attitudeverandering, waarin meer nadruk
ligt op de gewenste, liefst meetbare maatschappelijke effecten
• om aan te sluiten bij de bestaande informatiebehoefte van de Staten(leden) zal in overleg worden vastgesteld
aan welk beperkt aantal onderwerpen in het kader van de beleidsverantwoording bijzondere aandacht zal
worden besteed in het jaarverslag 2001.
Op basis van die conclusies is in het jaarverslag 2001 geprobeerd met name door een aangepaste opzet van de
rapportage per beleidsonderdeel en door een meer gerichte informatieverstrekking aan de wensen van de
Statenleden tegemoet te komen. Daarbij heeft als uitgangspunt gegolden dat het jaarverslag/jaarrekening als
pendant van het jaarplan / de begroting daarop moest aansluiten. Dit uitgangspunt heeft de mate waarin het
mogelijk is gebleken om overeenkomstig de wens van de Statenleden het jaarverslag beperkt te houden,
begrensd. Anders gezegd, de omvang en gedetailleerdheid van het jaarplan / begroting 2001 zijn bepalend
geweest voor de omvang en gedetailleerdheid van dit jaarverslag.
Maar ongeacht dit kan, zoals in de workshop door de Statenleden ook is erkend, een verbeterslag niet in één keer
zijn geslaagd. Het is een voortdurend, sterker nog, permanent proces, waarin in interactie tussen bestuur en
ambtelijk apparaat verder vorm gegeven moet worden aan de verdere verbetering van de informatievoorziening,
die als puntje bij paaltje komt qua tempo van de verdere professionalisering van de onderliggende
bedrijfsvoering afhankelijk is. Dat proces kan op korte termijn overigens een extra impuls krijgen door de
aanstaande dualisering van het provinciaal bestuur. Onder invloed daarvan zal het zgn. begrotings- en
verantwoordingsinstrumentarium voor de Staten moeten worden aangepast aan de veranderende competenties
van de Staten in het duale stelsel. Hoe die aanpassing er precies uit moet komen te zien, is vanzelfsprekend
(opnieuw) ook onderwerp van discussie die met de Statenleden zal moeten worden gevoerd, zij het dat – in lijn
met de eerder weergegeven conclusies – het accent in “hun” stukken in elk geval nog meer op de realisatie van
de (meetbare) beleidsdoelstellingen zal moeten worden gelegd.
De onderwerpen van bijzondere beleidsrapportage
Inhakend op de laatste van de boven weergegeven conclusies van de workshop met Statenleden zijn vervolgens
in overleg met de Commissie voor Algemene en Bestuurlijke aangelegenheden de onderwerpen vastgesteld,
waaraan in het jaarverslag in het bijzonder aandacht zou worden besteed. Hieronder volgt een opgave van die
onderwerpen, met bij elk aangegeven op welke bladzijde van het jaarverslag daarover wordt gerapporteerd.
Het betreft de onderwerpen Bestuurlijke organisatie:Financieel toezicht gemeenten (op bladzijde 39 ) – Verkeer
en vervoer: uitvoering meerjarenplan VVI (op bladzijde 48) en verkoop BBA-aandelen (op bladzijde 50) –
Milieu: bodemsaneringsbeleid (op bladzijde 143) en snelheid van vergunningen (op bladzijde 142,176) –
Nutsvoorzieningen: stand van zaken nutsnota (op bladzijde 223) – Volksgezondheid, ouderen en jeugd:
uitvoering beleidskader VOJ (op bladzijde 275) – Ruimtelijke ordening: Moerdijkse Hoek (op bladzijde
209,303) – Stedelijke vernieuwing: regeling investeringsbudget stedelijke vernieuwing (op bladzijde 341,343) –
Algemeen financieel beleid: treasury (op bladzijde 350) – Bedrijfsvoering: organisatie- en
kwaliteitsontwikkeling (op bladzijde 361)
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De kop op het jaarverslag
Indachtig de informatiepiramide is geredeneerd dat het provinciaal jaarverslag in zijn huidige vorm d.w.z met
zijn onmiddellijke uitsplitsing in zovele, ver uitgewerkte beleidsonderdelen een kop mist; een kop die als het
ware in één oogopslag inzichtelijk maakt wat in 2001 is bereikt, hoe dit zich verhoudt tot het bestuursakkoord en
de verderstrekkende visie en missie van onze provincie, en tot de provinciale financiën. Om in de bestaande
behoefte hieraan, óók van een breder publiek, te voorzien is tegelijk met het jaarverslag een publicatie tot stand
gekomen die probeert dat inzicht te bieden en die als tegenhanger van de Begroting in één oogopslag (BIEO) kan
worden beschouwd.
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Beleidsomschrijving
De structuur van het beleidsonderdeel “Algemeen Bestuur” is met ingang van 2001 aangepast. Het
beleidsonderdeel omvat de volgende onderdelen:
- de middelen die direct verbonden zijn aan het bestuur zelf;
- onderwerpen die direct ten dienste staan van het bestuur of nauw samenhangen met het
functioneren van het bestuur als geheel, te weten bestuurlijke samenwerking, majeure
projecten en strategische beleidsontwikkeling en communicatie;
- de taken van de Commissaris van de Koningin op het gebied van openbare orde en veiligheid
en kabinetszaken;
- de Provinciale Archiefinspectie.
Bestuurlijke samenwerking.
Bestuurlijke samenwerking betreft de vormen van algemene samenwerking die de provincie met
overheidsorganisaties onderhoudt, teneinde haar belangen via een dergelijke samenwerking beter
te kunnen behartigen, dan wel om gezamenlijk met anderen onderkende maatschappelijke
ontwikkelingen en knelpunten effectiever te kunnen oppakken.
Majeure projecten en strategische beleidsontwikkeling.
Om in te kunnen spelen op maatschappelijke ontwikkelingen en knelpunten dient de provinciale
organisatie open te staan voor signalen uit haar omgeving om op basis hiervan relaties te leggen
naar en mogelijke consequenties in te schatten voor de provinciale rol en taken daarin. Het
grootste deel van die ontwikkelingen heeft betrekking op specifieke beleidsterreinen en wordt
vanuit die beleidsterreinen opgepakt.
Er zijn echter ook ontwikkelingen die betrekking hebben op de provincie als geheel of die
beleidsterrein overschrijdend en van zodanig belang voor de provincie dat die in eerste instantie in
projectverband worden opgepakt, de zogenaamde majeure strategische projecten.
Uitgangspunt is dat ook de majeure strategische projecten op die plaatsen in de begroting worden
verantwoord, waar zij beleidsinhoudelijk gezien betrekking op hebben. Voorzover majeure
strategische projecten door hun inhoudelijke brede reikwijdte niet kunnen worden ingepast op
specifieke beleidsonderdelen, vindt de verantwoording binnen dit beleidsonderdeel plaats.
Openbare orde en veiligheid en kabinetszaken.
Door middel van hetgeen in wettelijke regelingen, overeenkomsten en circulaires is vastgelegd, wordt
een goed geëquipeerde provinciale organisatie voor de rampenbestrijding op peil gehouden en toegezien
op een gedegen voorbereiding op rampenbestrijding door gemeenten en overigens zorggedragen voor
een adequaat niveau van toezicht op de handhaving van de openbare orde door de politie.
Tevens wordt zorggedragen voor:
- de slagvaardige verzorging van burgemeestersbenoemingen en herbenoemingen en het
bijdragen aan de kwaliteit van het openbaar bestuur in de provincie;
- het kwalitatief goed en slagvaardig adviseren over voorstellen voor Koninklijke
onderscheidingen en predikaten/erepenningen;
- het zorgdragen voor een adequate, snelle reactie op bij de Commissaris van de Koningin
ingediende verzoeken en klachten;
- en een adequate voorbereiding en uitwerking van het maandelijks overleg tussen
Commissarissen van de Koningin, waarvan de Commissaris van de Koningin van NoordBrabant voorzitter is.
Communicatie.
De beleidsdoelstellingen van Communicatie zijn vastgelegd in ‘Het Wiel. Visie en Plan van
aanpak communicatiebeleid Provincie Noord-Brabant (cie ABA, febr. 2000) en luiden:
- Het leveren van een optimale bijdrage aan de beleidsvorming
- Versterken van positieve beeldvorming en draagvlak
- Bijdragen aan de positionering van de provincie als eigenstandig bestuursorgaan en aan
legitimatie van de besluitvorming.
7
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Stand van zaken beleidsrealisatie
Bestuurlijke vernieuwing/dualisme.
De vernieuwing van het bestuur is een hoofdthema in deze bestuursperiode. In diverse projecten en
beleidsprocessen doen wij ervaring op met elementen van bestuurlijke vernieuwing. We werken
daarbij aan meer interactie met onze omgeving bij beleidsvorming en –uitvoering, aan een
verbetering van onze relatie met burgers en maatschappelijke organisaties, aan meer samenhang in
het beleid, aan meer openheid over onze bestuurlijke processen onder andere door gebruik van ICT
en aan een slagvaardige organisatie die deze vernieuwingen goed kan vormgeven.
Meer in het bijzonder is ook het functioneren van de provinciale bestuursorganen (Provinciale- en
Gedeputeerde Staten) aan de orde in het kader van de invoering van een dualistisch in plaats van een
monistisch bestuursstelsel. Hiermee wordt een vernieuwing van de provinciale democratie beoogd.
Het verbeteren van de relatie tussen de (Brabantse) burgers en het provinciale bestuur en het
transparant en herkenbaar maken van het bestuur als forum van politieke besluitvorming zijn daarbij
belangrijke thema’s. De Voorbereidingscommissie Implementatie Dualisme (VID) uit Provinciale
Staten heeft in 2001 aanbevelingen gedaan voor de invoering van het dualistische stelsel bij onze
provincie, vooruitlopend op de wijziging van de provinciewet (die in 2003 zal ingaan). Omdat wij
veel belang hechten aan de kansen die de aanstaande structuurwijziging biedt aan de provinciale
democratie hebben wij op basis van de aanbevelingen van de VID onze provincie voorgedragen als
pilot-provincie in het kader van het landelijke Project Duale Provincies van het IPO en het
ministerie van BZK. Onze aanvraag is gehonoreerd. Dat betekent dat wij nog in 2002 actief verder
gaan met de invoering van een meer duale wijze van werken.
Overigens zijn een aantal zaken reeds ingevoerd:
Leden van Provinciale Staten zijn voorzitter van vrijwel alle Statencommissies,
Spreekrecht van burgers in Statencommissies,
Vragenuurtje in Provinciale Staten voor vragen aan Gedeputeerde Staten,
Instellen van een Statencommissie voor de beleidsevaluatie,
Stateninformatiesysteem, publiek toegankelijk via het internet.
Communicatie.
De realisatie van Het Wiel verloopt iets trager dan gepland. In de planning voor 2001 stonden fase II
en III van Het Wiel centraal. Dit betreft enerzijds het bouwen van de fundamenten op basis van de
vastgestelde visie en missie (waar staan wij voor en welke afspraken horen daarbij) en anderzijds
het inzetten van instrumentarium om de mening van de omgeving binnen te halen. Feitelijk wordt
het in Het Wiel geschetste pad nog steeds gevolgd. Het proces ‘Beter zichtbaar, zichtbaar beter’
versterkt de invulling van Het Wiel omdat de onderliggende uitgangspunten dezelfde zijn.
Onderliggende afstemming en het laten aansluiten van diverse bewegingen vraagt wel meer tijd. Een
belangrijk element daarbij is toenemende integratie van beleid en communicatie.
In de voorjaarsnota’s 2000 en 2001 zijn middelen ter beschikking gesteld om de campagne
Provincie in de Buurt te kunnen voortzetten en daarbinnen met name de maandelijkse participatie in
de huis-aan-huis bladen en de produktie van TV-spotjes voor Omroep Brabant.
De bekendheid van en waardering voor de diverse middelen gericht op de Brabantse bevolking (m.n.
huis-aan-huis bladen en TV-spotjes) is tweemaal gemeten om gefundeerd over voortgang te kunnen
besluiten. Daaruit blijkt dat de helft van de Brabanders van 18 jaar of ouder (48%) minimaal door één
uiting van de Provincie Noord-Brabant is bereikt. Dit vormt een goede basis om aan verdere
doelstellingen met betrekking tot kennis en houding te gaan werken.
Toetsing van de Brabantse activiteiten aan de ideeën in het rapport Bleker geven ook aan dat het
communicatiebeleid in lijn is met de in dit rapport gedane suggesties. Ook in een ander opzicht kan
Het Wiel een bijdrage leveren aan bestuurlijke vernieuwing namelijk daar waar
monitoringactiviteiten in de omgeving ook ten dienste kunnen staan van PS.
Openbare orde en veiligheid.
In het kader van de kwaliteitsverbetering Provinciaal Coördinatiecentrum (PCC) zijn in 2001
protocollen beschreven voor de provinciale rampenstaf. Daarnaast zijn informatiebijeenkomsten voor
de leden van de rampenstaf belegd en hebben zeven oefeningen plaatsgevonden. Aan het Nederlands
Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (Nibra) is opdracht verleend voor een onderzoek
naar de samenstelling van de provinciale rampenstaf.
In 2001 is een meerjaren oefenbeleidsplan vastgesteld.
In het kader van het provinciaal toezicht op de gemeentelijke voorbereiding op de rampenbestrijding
heeft een inventarisatie van de gemeentelijke rampenplannen plaatsgevonden. Hierover is aan de
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staatssecretaris van BZK gerapporteerd. Daarnaast hebben alle gemeenten de tweejaarlijkse enquete
rampenbestrijding ontvangen.
Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Enschede en Volendam is wijziging van de wetgeving op
het terrein van de rampenbestrijding in voorbereiding. Deze wijziging zal een verzwaring en
uitbreiding van de toezichthoudende provinciale taken met zich meebrengen. Het gaat daarbij onder
andere om het toetsen van regionale beheersplannen, het opstellen van jaarlijkse bestuurlijke
rapportages en intensivering van de toetsing van gemeentelijke rampenplannen.
“Enschede” en “Volendam” zijn aanleiding geweest voor het starten van het majeure project
veiligheidszorg en rampenbestrijding.
Voorjaar 2002 wordt in een positionpaper nader ingegaan op de provinciale actiepunten en
prioriteitstelling in het kader van de rampenbestrijding.
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Budgetraming en -realisatie beleidsonderdeel (in €)
01

Algemeen Bestuur
Totaal Lasten
Totaal Baten
Resultaat beleidsonderdeel

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

29.574.366

27.231.678

2.342.688

474.756

541.557

66.801
2.409.489
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01.01

Algemeen bestuur

01.01.10

Bestuur

Productomschrijving
Provinciale Staten vertegenwoordigen (cf. artikel 7 van de Provinciewet) de bevolking van de
provincie Noord-Brabant. Uit Provinciale Staten zijn vaste commissies van advies aan
Gedeputeerde Staten gevormd. Leden van Provinciale Staten kunnen gebruik maken van een
Staten Informatie Systeem voor communicatie onderling en met het ambtelijk apparaat.
Gedeputeerde Staten voeren het dagelijks bestuur van de provincie Noord-Brabant.
Onder dit product worden de middelen verantwoord die direct samenhangen met het provinciaal
bestuur.
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Exploitatie: lasten en baten (in €)
01.01.10 Bestuur
apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
0100 1a
0100 1b
0100 2a
0100 9b
0100 9g
0110 1a
0110 1d

Vergoedingen leden der Staten
Reis- en verblijfskosten leden der Staten
Bijdragen in de kosten van
fractiewerkzaamheden
Werkbudget rekeningcommissie
Overige bestuurskosten
Salarissen en sociale lasten CDK, (oud)
leden GS
Vervoersvoorzieningen en reis- en
verblijfskosten GS

totale lasten

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

158.233

181.924

270.388

-88.464

85.506
72.727

115.446
66.478

170.942
99.446

-55.496
-32.968

3.472.110

3.229.105

3.188.786

40.319

1.188.303
178.870
131.578

1.029.350
68.974

1.025.747
57.936

3.603
11.038
0

290.941
1.373.523

44.418
351.504
1.354.044

39.502
341.269
1.325.322

4.916
10.235
28.722

308.895

380.815

399.010

-18.195

3.630.343

3.411.029

3.459.174

-48.145

216.226

51.958

51.958

0

326.765
41.353

277.718
42.072

311.112
46.565

33.394
4.493

68.067

90.818

22.751

439.815

500.453

60.638

baten
1100 1a
1110 1a
1110 1d
1110 9a

Onttrekking uit reserve rechtspositie
Statenleden
Inhoudingen (oud) leden GS
Vervoersvoorzieningen en reis- en
verblijfskosten GS
Overige bestuursbaten

totale baten

584.344

Totaal
verschillen
Toelichting verschil apparaatskosten.
De hogere realisatie is een gevolg van het feit dat de inzet van personele capaciteit op dit product
groter is geweest dan in de begroting was geraamd.
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Productomschrijving
Dit product omvat de vormen van algemene samenwerking die de provincie Noord-Brabant met
andere overheden onderhoudt in het verband van:
- het stedenbeleid;
- het Interprovinciaal Overleg;
- internationale Samenwerking;
- de Alliantie Zuid-Nederland.
Stedenbeleid.
In convenanten met de grote steden zijn de doelen en de missie vastgelegd en zijn afspraken
gemaakt over concrete bijdragen aan elkaars ambities. Ook met de vijf middelgrote gemeenten
wordt, zij het met een lager ambitieniveau, eenzelfde aanpak voorgestaan
Interprovinciaal Overleg (IPO)
De Provincie Noord-Brabant is lid van de gemeenschappelijke regeling Interprovinciaal Overleg.
Met dit lidmaatschap beoogd de Provincie Noord-Brabant
1. Het vergroten van de slagkracht van het IPO door o.a. de IPO-organisatie verder te
professionaliseren;
2. Een vroegtijdige actieve betrokkenheid van uw Staten bij de voorbereiding van strategische
beleidsonderwerp in IPO-verband door’
3. Een vast agendapunt IPO-aangelegenheden in alle vaste commissie van advies;
4. Vroegtijdige inbreng bij strategische onderwerpen, zoals de overhedenoverleggen in het kader
van BANS;
5. Een goede informatievoorziening door het IPO.
Internationale samenwerking.
Doelstelling van de werkzaamheden op het gebied van internationalisering is het verbeteren van de
kwaliteit van het provinciale beleid door samenwerking met regionale instanties in Europa,
afzonderlijk dan wel in een groter verband.
Door het ontwikkelen van deze activiteiten wordt ook bewerkstelligd dat de activiteiten van de
provincie voorzien worden van een internationale context. Dit is nu en in de toekomst een
belangrijke dimensie.
Alliantie Zuid-Nederland.
In het kader van de Alliantie Zuid-Nederland wordt tussen de drie zuidelijke provincies
samengewerkt, gericht op het totstandkomen van een Regioconvenant met het Rijk. Het
regioconvenant kan beschouwd worden als een vorm van gebiedsgerichte programma-ontwikkeling,
waarin rijk en regio hun visies naast elkaar leggen en de kans benutten om tot samenwerking en
prestatie-afspraken te komen. Speerpunten zijn de thema’s vitaliteit van stad en platteland,
bereikbaarheid, kennis-onderwijs-werkgelegenheid en ruimtelijke kwaliteit.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Het Stedenbeleid
Inzet extra middelen stedenbeleid.
In de Voorjaarsnota 2000 zijn opnieuw extra middelen beschikbaar gesteld voor het stedenbeleid: €
5,63 mln (ƒ 12,4 mln). Tevens hebben provinciale staten daarbij de thema’s benoemd waarop deze
middelen moeten worden ingezet: wijkexperimenten, versterking culturele infrastructuur,
zwerfjongeren, schoolmaatschappelijkwerk, stadsregionale bossen, stedelijke infrastructuur
projecten en spoorvisie en interregiospoor. Tegelijkertijd is een versnelling aan gebracht in de
uitvoering door de middelen voor de grote steden uit de Voorjaarsnota 1999 niet in 4 jaar, maar in
twee jaar beschikbaar te stellen: € 1,13 mln (ƒ 2,5 mln) in 2000 en € 3,4 mln (ƒ 7,5 mln) in 2001. De
verdeling heeft plaatsgevonden conform de afspraken daarover in het Raamconvenant
grotestedenbeleid.
De provinciale inzet op wijkexperimenten en de centrale ondersteuning van de meerjarenontwikkelingsprogramma’s van de B5 is via het project grotestedenbeleid in 2001 tot besteding gebracht.
In december 2001 hebben de steden hierover een eerste verantwoording afgelegd. Hieruit blijkt dat
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de steden deze middelen (2000+2001) conform afspraak inmiddels ook hebben besteed
respectievelijk verplicht.
Voor de verantwoording van de inzet van de versterking van de culturele infrastructuur,
zwerfjongeren, school maatschappelijk werk, stadsregionale bossen, stedelijke infrastructuur,
spoorvisie en BrabantStadspoor wordt verwezen naar de desbetreffende beleidsvelden.
Overzicht uitgaven t.b.v. GSB.
Wij zijn een inspanningsverplichting aangegaan om ten minste € 40,84 mln (ƒ 90 mln) in te zetten
ter ondersteuning van de grote steden binnen de sociale, fysieke en economische pijlers van het
grotestedenbeleid. Ter verantwoording van deze verplichting is een overzicht opgesteld van de
uitgaven door de provincie in het kader van het grotestedenbeleid in de periode 1999-2000
respectievelijk 2001 (Extra-comptabel-overzicht grotestedenbeleid).
Perspectiefonderzoek kennisnetwerk.
In 2001 is ook het eindrapport opgeleverd van het Perspectiefonderzoek kennisnetwerk
grotestedenbeleid in Noord-Brabant. In het onderzoek zijn twee niches in de kennisbehoefte binnen
het grotestedenbeleid onderkend: een ‘functioneringsnetwerk’en ‘interactie-onderzoek, een
combinatie van onderzoek, advies en coaching’. De resultaten van het onderzoek worden betrokken
bij de uitvoering van het project Sociaal Beleid.
Middelgrote steden.
De uitwerking van het stedenbeleid met de vijf middelgrote steden –Bergen op Zoom, Oss,
Oosterhout, Roosendaal en Waalwijk- is in 2000 opgepakt. Op programma niveau zijn inmiddels
afspraken gemaakt op de fysieke pijler van het stedenbeleid (ISV-kader) en op de sociale pijler
(provinciaal stedenbeleid). De daarvoor beschikbare middelen zijn tot besteding gebracht.Voor een
nadere toelichting wordt verwezen naar de beleidsvelden Stedelijke vernieuwing en Welzijn
respectievelijk Zorg.
BrabantStad.
In 2001 is het bestuurlijk draagvlak voor BrabantStad via twee conferenties verder verbreed naar de
colleges van B&W en GS (27 maart 2001) en naar de gemeenteraden en PS (17 september 2001).
Daarna is in gezamenlijkheid het Programma BrabantStad opgesteld dat aan alle partners ter
vaststelling is voorgelegd. Op 18 januari 2002 hebben PS dit programma vastgesteld. Ook de
gemeenteraden van de vijf steden hebben dit programma goedgekeurd. De Programmagroep
BrabantStad zal nu namens de colleges van B&W en GS de uitvoering van het programma verder
aansturen. Onderdelen van het programma zijn inmiddels in uitvoering. Zie bijvoorbeeld
BrabantStadspoor (Verkeer en vervoer).
Project Grote Stedenbeleid.
Het project grotestedenbeleid verkeert op basis van het plan van aanpak in haar eindfase. Twee
onderdelen van het plan van aanpak zijn (nog) niet gerealiseerd: de deelconvenanten per stad en het
doorstartdocument. Inmiddels is in overleg met de B5 besloten de deelconvenanten niet op te stellen,
maar op basis van het voorliggende materiaal, per beleidsveld te komen tot nadere invulling van de
samenwerking. In de verschillende portefeuillehoudersoverleggen met de B5 wordt hier in onderling
overleg invulling aan gegeven.
Het doorstartdocument, ook bedoeld als het plan van aanpak voor de resterende bestuursperiode, is
nog niet opgesteld.
Ten eerste omdat een belangrijk deel van de beschikbare capaciteit voor het grotestedenbeleid is
ingezet op het project BrabantStad, ten tweede omdat nog discussie gaande was over de strategie en
ten derde omdat in de periode t/m december 2001 door de steden nog werd gewerkt aan hun
zelfanalyse- en visitatietraject.
Internationale samenwerking.
Grensoverschrijdende samenwerking.
Het betreft hier de samenwerking aan beide zijden van de grens. In het jaar 2001 heeft in het kader
van de Vlaams-Zuidnederlandse samenwerking bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de Vlaamse
minister president Dewael. Hierbij zijn werkafspraken gemaakt over de voortzetting van deze
samenwerkingsvorm.
Periodieke bijeenkomsten met de Vlaamse provincies Antwerpen en Belgisch Limburg hebben
plaatsgevonden.
Door de Staatssecretaris BZK de Vries is de nota bestuurlijke grensoverschrijdende samenwerking
uitgebracht. Een van de onderdelen daarvan is het tot stand brengen van een geregeld overleg tussen
de grensprovincies en de Staatssecretaris over grensoverschrijdende problemen. In 2001 hebben
voorbereidende activiteiten plaatsgevonden.
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De provincie Noord-Brabant is lid van de Verenging van Regio’s van Europa (VRE). Gedeputeerde
van Nistelrooij is eerste vice-president. In het jaar 2001 is met name aandacht besteed aan de
ontwikkeling van goede relaties met Midden- en Oost Europa. Voorbereid wordt een vestiging van
deze vereniging in Roemenië.
Eind Augustus is in Tulcea (Roemenië) een Summerschool georganiseerd door een aantal leden van
de VRE. Noord-Brabant is voorzitter van het organiserend comité. Onderwerp was de uitbreiding
van de Europese Unie en de gevolgen voor midden- en oost Europa.
Onze provincie is ook vertegenwoordigd in de Congress for Local and Regional Authorities of
Europe (CLRAE), een onderdeel van de Europese Unie.
Gedeputeerde van Nistelrooij is rapporteur over de regionale ontwikkelingen in Griekenland en
Roemenië. In het jaar 2001 zijn bezoeken aan deze landen gebracht en zijn rapportages aan
commissies van de CLRAE voorgelegd.
Samenwerking met de provincie Wielkopolska en andere regio’s.
De samenwerking met de provincie Wielkopolska is verlengd. Samen is in het afgelopen jaar
gewerkt aan de uitvoering van het jaarprogramma 2001. Het jaarprogramma 2002 zal in maart aan
2002 aan de commissie ABA ter informatie worden voorgelegd. In dit programma zijn ook
activiteiten opgenomen die met NederSaksen ( ook een samenwerkingspartner van Wielkopolska)
plaatsvinden.
In december 2001 is besloten om het door de Brabantse Kamers op te richten Dutch Romanian
Trade Centre voor een periode van drie jaar financieel te ondersteunen. Mede op het advies van de
commissie EZA wordt bezien welke projecten door onze provincie kunnen worden toegevoegd.
In het jaar 2001 hebben peridieke overeleggen met de regio’s Jämmtland, NordRhein Westfalen en
Nord-Pas de Calais plaats gevonden
- Europa.
In het verslagjaar is zowel op ambtelijk als bestuurlijk vlak het inzicht gegroeid, dat Europese weten regelgeving, beleid en subsidies in toenemende mate de kaders van het provinciaal beleid
bepalen. Dit toegenomen besef is te danken aan een groot aantal initiatieven die in het kader van het
project Europa in 2001 zijn uitgevoerd:
diverse workshops voor medewerkers;
opstellen en implementeren van een Europa-checklist;
aanstelling interne Europa-coördinatoren;
instelling ondersteuningspunt Europa.
Op bestuurlijk niveau is voor de leden van GS en PS is een tweedaags werkbezoek aan Brussel
georganiseerd, dat beoogde het inzicht van het belang van Europa voor het bestuurlijke provinciale
werk te vergroten.
Interprovinciaal Overleg.
Door het IPO wordt een jaarverslag opgesteld en aan Provinciale Staten van de 12 provincies
voorgelegd. Hierin wordt ingegaan op de geleverde inzet ten aanzien van de diverse beleidssectoren.
verdere professionalisering van de IPO-organisatie heeft gestalte gekregen in de vormgeving van
het IPO-secretariaat én een afgeslankte interprovinciale ambtelijke adviesstructuur;
IPO-aangelegenheden zijn een vast agendapunt in alle commissie van advies;
Een vroegtijdige inbreng bij strategische onderwerpen, zoals overhedenoverleggen in het kader
van het BANS, is georganiseerd;
De electronische informatievoorziening door het IPO is verbeterd door een nieuwe IPOinternetsite waar voor iedereen agenda’s, verslagen en beleids- en adviesnota’s toegankelijk zijn.
productieprestaties

jaarverslag
2000
13
7

Aantal DB-vergaderingen van het IPO
Aantal AB-vergaderingen van het IPO
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begroting
2001
18
7

jaarverslag
2001
16
8
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Exploitatie: lasten en baten (in €)
01.01.11 Bestuurlijke samenwerking
apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
0100 9i
0110 9c
0110 9e
0110 9m
0110 9n
0130 9c
0130 9f
0130 9g

Provinciehuis in Brussel
Bestuurlijk interprovinciaal overleg
Kosten van internationalisering/
interprovinciale samenwerking
Kosten onderzoek doorlichting Europa
Programma-activiteiten project Europa
Uitgaven in het kader van het Grote
Steden-beleid
Stelpost stedenbeleid
Profilering Brabantstad

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

233.634

828.456

674.794

153.662

151.762
81.872

506.755
321.701

412.884
261.910

93.871
59.791

897.404

6.170.370

5.943.006

227.365

73.598
437.319
271.851

74.874
506.397
169.569

23.797
524.277
182.428

51.077
-17.880
-12.859

26.092
5.058.952

5.636
13.529
5.023.252

-5.636
12.563
35.700

-1
334.487

135
169.951

-136
164.536

1.131.038

6.998.826

6.617.800

381.027

58.414

34.941

3.410

-31.531

14.552

14.552

17.962

-16.979

114.636
-

totale lasten
Baten
1100 9i
1110 9a

Vergoeding Zuid-Nederlandse
vertegenwoordiging Brussel
Vergoeding van derden

19.750

totale baten

78.164

34.941
Totaal
verschillen

364.048

Toelichting verschil apparaatskosten.
De lagere realisatie van apparaatskosten wordt veroorzaakt door het feit dat een deel van de voor
dit product geraamde personele capaciteit is ingezet in het kader van product Bestuurs- en
managementondersteuning (32.12.07)
Provinciehuis in Brussel.
De realisatie heeft betrekking op de in dit kader door de provincie Noord-Brabant zelf gemaakt
kosten. De afrekening en verrekening met de provincies Zeeland en Zuid-Limburg is nog niet
afgerond.
Overhevelingen.
De resterende bedragen voor “Uitgaven in het kader van het Grote Stedenbeleid” en “Profilering
Brabantstad” zijn overgeheveld.

01.01.12 Majeure projecten en strategische beleidsontwikkeling
4

Productomschrijving
Dit product geeft een totaal-overzicht van de tot majeure strategische projecten benoemde
beleidsonderwerpen. Uitgangspunt is dat voorzover mogelijk de majeure projecten op die plaatsen in
het jaarverslag worden verantwoord waar het beleidsinhoudelijk gezien betrekking op heeft.
Voorzover majeure projecten door hun inhoudelijke reikwijdte niet kunnen worden ingepast op
specifieke beleidsonderdelen of producten, vindt de verantwoording op dit product plaats.
Majeure strategische projecten worden gekenmerkt doordat ze:
in belangrijke mate bijdragen aan het verwezenlijken van de missie en visie van de provincie
Noord-Brabant;
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een hoge en breedgedragen politieke prioriteit hebben;
een integraal karakter dragen (portefeuille- en organisatie-onderdeel overstijgend).

In 2001 onderkenden wij de volgende majeure projecten:
Revitalisering Landelijk Gebied (beleidsonderdeel 28);
Grote Stedenbeleid (product 01.01.11);
Brabantstad (product 01.01.11);
Ontgroening en Vergrijzing (product 01.01.11);
Over Ruimte Gesproken (product 27.01.01);
Sociaal beleid (product 01.01.11);
Strategie Milieu, Economie en Ruimte (product 01.01.12);
Waterbeleid 21e Eeuw (beleidsonderdeel 07);
Veiligheid (product 01.01.12);
PPS-A59 (product 06.01.11);
@Brabant (product 01.01.12);
Brabant Zichtbaar Beter (INK) (beleidsonderdeel 32);
Europese Unie/Internationalisering (product 01.01.11)
Tevens betreft dit product de advisering en ondersteuning bij (onvoorziene/incidentele) onderwerpen
met een overall karakter in bestuurlijk perspectief en bij het vormgeven van het strategisch beleid
voor de provinciale organisatie als geheel.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Majeure strategische projecten.
Brabant tussen ontgroening en vergrijzing.
Het project ‘Brabant tussen ontgroening en vergrijzing’ kenmerkt zich door het ‘denken en doen’
over de demografische ontwikkelingen en de gevolgen daarvan tegelijk op te pakken. Het denken
bestaat daarbij voornamelijk uit (demografisch) onderzoek (‘verkennen‘), terwijl het doen bestaat uit
het ondersteunen van voorbeeldprojecten en het communiceren daarover (‘vertellen’).
a. Verkennen.
In aansluiting op eerder in 2000 uitgevoerde onderzoeken (“Orientation on demographic
developments in Europe” en “Brabant tussen ontgroening en vergrijzing”) heeft het NIDI
(Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut) in 2001 demografisch onderzoek verricht naar:
1. De regio’s die enkele decennia geleden al een vergelijkbare ontwikkeling hebben doorgemaakt
als onze provincie;
2. De demografische opbouw en ontwikkeling van enkele regio’s in met name Scandinavische en
Oost-Europese landen, die (willen) participeren in ALIVE (het AER-programma van en tussen
regio’s, gericht op het inspelen op de gevolgen van ontgroening en vergrijzing);
3. De verwachtingen omtrent het aantal en de spreiding van allochtone medeburgers in Brabant.
Deze onderzoeken zijn in januari 2002 afgerond.
b. Voorbeeldprojecten
In 2001 zijn een viertal voorbeeldprojecten in Breda, Oisterwijk, Moerdijk en Land van Cuijk met
provinciale subsidie opgestart.
c. Vertellen (communicatie)
Er zijn in 2001 diverse artikelen geplaatst over het Brabantse project.
In september is de folder “Het is vroeger later dan je denkt” met de tot dan bekende demografische
gegevens gepresenteerd en breed verspreid. Daarnaast is in oktober, rond de conferentie van ALIVE
en de Vitaal Grijs-dag op 27 oktober 2001 in de KUB te Tilburg een toepasselijke kalender
uitgebracht. Het projectteam heeft tijdens genoemde dag met een eigen stand acte de presence
gegeven.
Sociaal Beleid
- Voortgangsrapportage.
De voortgangsrapportage is voorbereid. Behandeling hiervan zal in het eerste kwartaal van 2002
plaatsvinden.
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De ambities van het project sociaal beleid, dat een looptijd heeft tot de Statenverkiezingen in maart
2003, liggen op het vlak van met name genoemde afrekenbare producten en stroomlijning van het in
te zetten instrumentarium. De inhoudelijk producten worden geleverd en verantwoord in het kader
van de betrokken inhoudelijke beleidsterreinen:
1. Duurzaamheidbalans
De Duurzaamheidbalans geeft aan dat het sociaal en cultureel kapitaal met 36% achterblijft bij het
ecologisch kapitaal (40%) en het economisch kapitaal (47%).
Over de mogelijkheden van zowel sturing als monitoring van beleid en uitvoeringsprojecten, hebben
Telos en PON een onderzoeksvoorstel ingediend. Wij zullen op korte termijn Telos en PON
opdracht verstrekken.
2. Thematische aanpak
- Vrijwilligers
Op basis van de notitie “Vrijwilligerswerk werkt. Bouwstenen voor een duurzaam provinciaal
vrijwilligersbeleid” van februari 2001 zijn de volgende activiteiten verricht:.
•
Een onderzoek is uitgevoerd door het IVA gericht op ondersteuningsvragen van
vrijwilligersorganisaties
•
Een onderzoek is uitgevoerd door de KUB naar de financiële, fiscale en juridische
aspecten van vrijwilligerswerk. Naar aanleiding daarvan is een modelstatuut opgesteld
•
Een inventarisatie is uitgevoerd door het PON naar websites rond vrijwilligerswerk.
Inmiddels hebben 42 projecten een vrijwilligerssubsidie ontvangen en zijn ruim 860
aanvragen behandeld op grond van de Donatieregeling IJV 2001.
- Opvoedingsondersteuning
De commissie “Opvoeding 2000 Plus” heeft haar visie op integraal jeugdbeleid beschreven in
het in februari 2001 aangeboden adviesrapport “Opvoeden doen wij samen”.
In het voorjaar van 2001 zijn in de vier regio’s van Brabant themabijeenkomsten rond de inhoud
van het rapport georganiseerd in samenwerking met lokale overheden.
- Multiculturele samenleving
In de gecombineerde commissievergadering van 28 maart 2001 is de notitie “De Brabantse
MultiCulturele Samenleving” besproken. Daarbij is geconstateerd dat de notitie nog
concretisering behoeft. Inmiddels is een nieuw ambtelijk concept van de nota gereed. Daarbij is
betrokken het onderzoek van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI)
naar de demografische ontwikkelingen van allochtonen in Noord-Brabant (januari 2002).
- Sport
In 2001 zijn de eerste aanzetten gegeven om te komen tot een sportnota, ingebed in het bredere
kader van sociaal beleid. Door ziekte van de betrokken beleidsmedewerker is de totstandkoming
van het product vertraagd. Verwacht wordt, dat de nota in mei 2002 ter besluitvorming aan
Provinciale Staten kan worden aangeboden.
3. Gebiedsgerichte aanpak
De bedoeling van het gebiedsgerichte spoor is om lokale en (sub)regionale initiatieven te stimuleren
en te faciliteren op het brede gebied van wonen, welzijn en zorg. Doel is het afsluiten van
convenanten met gemeenten. Eind 2001 is in het intersectoraal bestuurlijk overleg afgesproken dat
de bestuurlijk gedelegeerden Verzorging & Verpleging zich in de regio hiervoor extra zullen gaan
inspannen.
4. Instrumentarium
- Steunfuncties
De steunfuncties welzijn hebben voor 2002 een gerichte opdracht ontvangen, met een
taakafbakening tussen de steunfuncties via sturing op de thema’s van sociaal beleid.
Verder is een stuurgroep ingesteld om de aansturing en stuurbaarheid van de steunfuncties Zorg
en Welzijn te stroomlijnen en te begeleiden.
- Pilotprojecten
Zowel de gebiedsgerichte aanpak als de thema’s worden ondersteund door aansprekende
piloprojecten. Te noemen zijn de pilotprojecten Kempenland (integratie wonen, welzijn en zorg),
Eindhoven (lokaal sociaal beleid), West-Brabant (concrete projecten op lokaal niveau), Platform
lokaal sociaal beleid (subsidiëring). Verder zijn in het kader van het project ‘Brabant tussen
ontgroening en vergrijzing’ de projecten Land van Cuijk (leefbaarheid kleine kernen) en
Moerdijk (lokaal sociaal beleid en leefbaarheid) voor het sociaal beleid van belang.
- Beleidsregels
De inzet van de projectgelden op het terrein van sociaal beleid wordt via verschillende
programma’s en beleidsregels geregeld. Ex- en intern bestond behoefte om te komen tot meer
stroomlijning en afstemming van de huidige regelingen. Daarbij is sprake van een groeimodel.
Eerst wordt begonnen met een algemene beleidsregel sociaal beleid die geldt voor
subsidieaanvragen voor de thema’s vrijwilligers, sport, multiculturele samenleving en
opvoedingsondersteuning.
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Communicatie
Er is een communicatiestrategie sociaal beleid ontwikkeld. In die strategie wordt aangegeven hoe
de provincie Noord-Brabant zich beter zichtbaar kan maken op het gebied van sociaal beleid. Als
eerste activiteit is gekozen voor het opstellen van een nieuwsbrief sociaal beleid (genaamd
‘Plein’), die 6 maal gedurende het project uitkomt.

@Brabant
2001 stond voor @Brabant volledig in het teken van het opstarten van het project. Het project heeft
tot doel participatie en bewustwording te realiseren op het terrein van ICT en overigens een beeld te
vormen van en een aanzet te geven tot “een electronische overheid (E-Government)”.
In de opstartfase zijn de volgende zaken opgepakt:
1. Het leggen van de beleidsmatige basis door het vaststellen van de nota ‘@Brabant wordt
werkelijkheid’ in april 2001.
2. Het inrichten van een projectteam.
3. Het opstellen van een 1e uitvoeringsprogramma.
Het eerste Uitvoeringsprogramma @Brabant 2001 is op 5 oktober 2001 besproken door de
commissie voor algemene en bestuurlijke aangelegenheden. Met dit programma werd ook voor
eerste financiële onderbouwing voor het project zorg gedragen. In november 2001 stemde PS in
met het 1e uitvoeringsprogramma en accordeerde een eerste dotatie aan de bestemmingsreserve
voor @Brabant ter hoogte van €3.000.000.
4. Het realiseren van een aantal activiteiten/prestaties die voortkomen uit de nota.
- Uitvoeringsprogramma 2001 1e en 2e tranche
De eerste tranche van projecten van het Uitvoeringsprogramma is na de besluitvorming over de
Najaarsnota uitgevoerd. De inhoudelijke prioriteitstelling is door Provinciale Staten bij de
behandeling van de Voorjaarsnota 2001 aangegeven: bewustwording en participatie, onderwijs,
ouderen, zorg.
- Communicatiestrategie
In november 2001 is het communicatieplan opgesteld. Twee belangrijke communicatiemiddelen
worden ingezet: de elektronische nieuwsbrief en het @Brabant-gedeelte op de provinciale website.
De ontwikkeling van de web site is gestart in 2001 en in 2002 worden voltooid. Sinds november
2001 geeft het projectbureau @Brabant maandelijks een elektronische nieuwsbrief uit met korte
berichten over ICT in Brabant.
- Virtueel kantoor: een innovatieve manier van samenwerken
Het virtueel kantoor is een van de nieuwe manieren om samenwerken te faciliteren. Er is nog niet
zoveel ervaring mee opgedaan. Het virtueel kantoor dat voor @Brabant is ontwikkeld en sinds eind
februari ‘in de lucht is’, maakt deel uit van de website @Brabant.
- Netwerken
Naast nieuwe netwerken, door het project @Brabant geïnitieerd, wordt aangesloten bij bestaande
netwerken. Via de netwerken is snel deskundigheid te mobiliseren voor onderwerpen die spelen
binnen @Brabant, zo blijkt reeds in de praktijk.
Er wordt nog niet geparticipeerd in bestuurlijke ICT-netwerken op nationaal en internationaal
niveau, De komende periode zal een nadere oriëntatie plaatsvinden naar zin en noodzaak hiervan.
- Internationale congressen
Oriëntering op de internationale ICT-ontwikkelingen is nodig om goed op de hoogte te zijn en
blijven. Vanuit die optiek zijn 2 congressen bezocht:
a. Oktober 2001 te Valencia: de derde TeleRegions Conference ‘Information Society Technilogies
and Advances Networks for Regional Development’;
b. November 2001 te Brussel: de ministersconferentie ‘From policy to practice’, specifiek gericht
op e-government (Europese Unie).
- Monitoring en externe commissie
De projecten die inmiddels via de eerste tranche gefinancierd worden zullen uiteraard de
gebruikelijke verslaglegging plegen. Voor eind april 2002 zal de monitoring kunnen starten op basis
van een plan van aanpak, dat medio maart gereed zal zijn.
Ook zijn de eerste voorbereidingen getroffen tot het benoemen van een externe begeleidingscommissie voor @Brabant.
- ICT-infrastructuur / Breedband
In 2001 zijn een aantal voorbereidende bespreking gevoerd die er toe moeten leiden dat
provinciebreed de discussie op gang komt over een breedbandinfrastructuur in Noord-Brabant.
- Ambitie bewustwording en participatie
Naast het uitzetten van projecten, die door groepen en organisaties binnen de samenleving worden
uitgevoerd, zijn er vanuit het project @Brabant ook zelf activiteiten opgezet.
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- E-government Lokale overheden
Een van de eerste activiteiten is geweest de organisatie van het Congres @brabantse gemeenten
online, 19 oktober 2001
Brabant opgezet.
- E-Governmentplatform Noord-Brabant
Door het projectbureau is in samenspraak met een vijftal gemeenten (Eindhoven, Helmond, Tilburg,
Mierlo en Geertruidenberg) een opzet voor een infomeel netwerk bedacht dat in 2002 van start gaat.
- Pilot keteninformatisering Helmond-Eindhoven
Op initiatief van de provincie is in december jl. bestuurlijk overleg gevoerd met Eindhoven en
Helmond en het ministerie van Binnenlandse Zaken om de bereidheid na te gaan tot een pilot
‘keteninformatisering’. Doel is klanten (burgers, bedrijven, organisaties) beter van dienst te zijn en
bestuurslagen effectiever en efficiënter op elkaar aan te laten sluiten.
- Ambitie eGovernment: de electronische Provincie Noord-Brabant
In 2001 is het proces opgestart om te komen tot een visie op de provincies als electronische
overheid. Begin februari is de startnotitie voor dit proces afgerond en daarmee de basis gelegd om
langs drie sporen verder te werken.
- Congres Digitaal Uitwisselbare Ruimtelijke plannen (DURP)
In samenwerking met het interne (voormalige) bureau BIC organiseerde @Brabant in oktober 2001
het congres 'Kunt u mij het bestemmingsplan even mailen', over digitaal uitwisselbare ruimtelijke
plannen (DURP).
- Deelname werkgroep ICT Herstructurering Brabanse Bibliotheken
De operatie herstructurering Brabantse bibliotheken betekent een ‘natuurlijk moment’ om aan te
haken. Raakvlakken zijn participatie, publiek domein en digitale dienstverlening door de lokale
overheden. Het vraagt om afstemming met @Brabant, reden waarom gevraagd is te participeren in
de werkgroep ICT.
- Inventarisatie uitvoering externe ICT stimulering binnen regulier beleid
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een eerste inventarisatie naar ICT-gerelateerde externe
activiteiten vanuit de verschillende beleidsterreinen. Daarmee wordt beoogd ominzicht te bieden in
wat er vanuit regulier beleid op dit moment gedaan wordt aan ICT, een soort “nulmeting”. Een
tweede doel is om bij te dragen aan de discussie over nieuwe prioriteiten in uitvoeringsprogamma
@Brabant 2002.
- Interne partnermeeting
Onderlinge kennisuitwisseling staat centraal in de regelmatig terugkerende partnermeetingen. Het is
een intern informeel netwerk, opgestart door @Brabant, dat openstaat voor elke medewerker die
actief is of gaat worden op het terrein van ICT. De partnermeeting is een van de manieren om kennis
effectief in de organisatie te verspreiden.
Veiligheid
De rampen in Enschede en Volendam zijn aanleiding geweest tot een herbezinning op taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de diverse overheden op het gebied van
veiligheidszorg en rampenbestrijding. Het kabinet heeft in de kabinetsstandpunten over de
Vuurwerkramp in Enschede en de Nieuwjaarsbrand in Volendam een groot aantal actiepunten
geformuleerd. Een groot aantal daarvan heeft relevantie voor de provincie. Ook het Nationaal
Milieubeleidsplan NMP4 kondigt een groot aantal beleidsvernieuwingen aan op het gebied van
externe veiligheid. Er komen nieuwe taken en bevoegdheden naar de provincie. Actueel is o.a. de
implementatie van het Vuurwerkbesluit.
Door het Rijk is een Task Force opgezet voor vermindering van de complexteit in wet- en
regelgeving en het wegnemen van tegenstrijdigheid in bestaande regelgeving. Ook zijn door het
kabinet AmvB’s aangekondigd voor externe veiligheid van inrichtingen en het transport van
gevaarlijke stoffen. Er komt een aanpak voor de bestaande onveilige situaties op het spoor (zowel de
vrije baan als de emplacementen, waaronder emplacement Roosendaal). Het Rijk gaat ook
onderzoek doen naar de risico’s van LPG stations en ammoniakkoelinstallaties, waaruit mogelijk
saneringsmaatregelen voortvloeien.
Een belangrijk nieuw thema wordt ruimtelijke ordening en veiligheid. In dit kader kunnen nieuwe
afstandseisen voor inrichtingen met gevaarlijke stoffen en transportroutes voor alle modaliteiten
leiden tot nieuwe ruimtelijke afwegingen.
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In het voorjaar van 2002 zullen zowel het Position Paper veiligheidszorg en rampenbestrijding als
het projectplan voor het majeur project veiligheidszorg en rampenbestrijding worden vastgesteld,
evenals een geactualiseerde begroting van personele en financiële middelen ten behoeve van
besluitvorming in het kader van de Voorjaarsnota 2002.
Brabant 2050/Brabant Elan
In huidige fase ligt naast het verder vormgeven aan de het gedachtengoed van Brabant 2050 het doel
op het uitwerken/realiseren van op concrete initiatieven / projecten, die een bijdrage leveren aan een
duurzaam Brabant (projectenprogramma Brabant Elan). Er is een start gemaakt met de stap van
verkennen en debat naar concrete projecten. Zes projectvoorstellen zijn uitgewerkt en aanbesteed.
Voor de projecten “Wonen in Brabant”, “landbouw en Voeden” en “Samenleving en informele
zorg” is opdracht verleend.
Ambassadeurs en externe projectbegeleiders ondersteunen en inspireren het programma en zijn
voorlopers van een nieuwe netwerk. Uitvoering van de projecten vindt plaats samen met vele
multidisciplinaire brabantse actoren.
Strategische Agenda Milieu Economie en Ruimte
Voor de strategische agenda is een convenant gesloten tussen de participanten BMF, partijen
SEOB en de provincie Noord-Brabant. Het doel van de Strategische agenda is om vanuit een
gezamenlijke inzet van expertise, middelen en creativiteit een bijdrage te leveren aan gestelde
opgaven voor Brabant. De bijdrage is op strategisch niveau en richt zich op een horizon van de
provincie Noord-Brabant in 2020.
In 2001 is een verslag gepubliceerd met daarin integrale opname van de afgeronde projecten
“portfolioanalyse”, “duurzame bedrijventerreinen”, ”botsende corridors” en “milieumanagement in
het MKB” en hebben de partners een eerste nieuwsbrief voor de achterban opgesteld.
De werkgroep portfolio heeft met de in haar onderzoek geïnterviewde bedrijven een bijeenkomst
gehouden en van gedachten gewisseld over de uitkomsten. In november is er een najaarsoffensief
onder leiding van prof. Hafkamp gehouden. De stuurgroep van de agenda heeft twee nieuwe
speerpunten geaccordeerd over “bereikbaarheid” en “absolute ontkoppeling”. De plannen van
aanpak zijn vastgesteld.
Telos, centrum voor duurzaamheidsvraagstukken
Doelstelling van telos is het interactief ontwikkelen van een samenhangende set van
duurzaamheidsindicatoren gericht op het meten en monitoren van de duurzaamheid van Brabant en
het faciliteren en inspireren van een maatschappelijk debat en van initiatieven ten behoeve van de
duurzame ontwikkeling van Brabant.
In het verslagjaar heeft Telos de eerste Brabantse duurzaamheidsbalans gepresenteerd. Zowel
nationaal als regionaal is deze balans in de wetenschappelijke en politiek/bestuurlijke zin met veel
waardering ontvangen. Voorts heeft Telos met het uitvoeren van projecten aan verschillende
initiatieven voor duurzame ontwikkeling van Brabant een goede impuls gegeven.
Een eerste verkenning van doorwerking van de telosmethode naar gebruik bij provinciale
beleidsvorming heeft plaatsgevonden. De verdere uitwerking is gekoppeld aan het ontwikkelen van
een “duurzaamheidskompas” (zie beleidsveld milieu 08.01.01).
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Exploitatie: lasten en baten (in €)
01.01.12 Majeure projecten en
strategische beleidsontwikkeling

2000

2001

2001

2001

realisatie

begroting

realisatie

verschil

apparaatskosten

0

2.916.143

2.101.433

814.710

direct
indirect

0
0

1.874.053
1.042.090

1.309.278
792.155

564.775
249.935

1.410.090

11.676.251

11.037.321

638.930

6.806.703

6.806.703

0

79.412
55.785

10.694

340
3.000.000

68.718
55.785
0
0
0
-23.142
43.409

programmatische lasten
0020 5n
0100 9j
0110 9a
0110 9j
0160 9c
0160 9v
0160 9w
0500 8c
0800 9n
0900 1a
0900 9t
0900 9x
0900 9y

Toevoeging aan reserve ontwikkeling
Brabant 2050
Externe commissie
Kosten van onderzoeken (onverdeeld)
Aanpak millenniumproblematiek
Donaties en lidmaatschappen
Storting in reserve @ Brabant
Uitvoeringsprogramma @ Brabant
Strategische agenda milieu, economie en
ruimte
Brabant tussen ontgroening en vergrijzing
Kosten van onderzoeken
Uitgaven Brabants manifest
Brabants centrum voor
duurzaamheidsvraagstukken
Voorbereiding van majeure projecten (stelpost)

totale lasten

3.121
13.642
340

167.965

90.756

340
3.000.000
23.142
47.347

771.242
453.780

261.636
34.034
15.263
545.444

57.174
34.034
98.667
362.275

204.462
0
-83.404
183.169

786.877

596.944

189.933

14.592.394

13.138.754

1.453.640

23.142

23.142

23.142

23.142

1.410.090

Baten
Onttrekking aan de reserve @Brabant

totale baten

0

0
Totaal
verschillen

1.476.782

Toelichting verschil apparaatskosten.
De lagere realisatie van apparaatskosten is het gevolg van twee factoren:
minder inzet van personele capaciteit als gevolg van vacatures;
een deel van de op het product geplande personele capaciteit is ingezet en verantwoord bij
product 32.12.07 (Bestuurs- en managementondersteuning).
Overhevelingen.
De restantbedragen op de posten “Externe commissie”, “Brabant tussen ontgroening en
vergrijzing”, “strategische agenda” en “voorbereiding van majeure projecten” zijn overgeheveld.
Centrum voor duurzaamheidsvraagstukken.
De realisatie van het centrum voor duurzaamheidsvraagstukken betreft het betaalde voorschot. De
subsidietoekenning is in overeenstemming met het budget en betreft een onderdeel van een
toekenning van een totaalbedrag voor vier jaar.
Uitgaven Brabant Manifest
Op deze begrotingspost zijn onder meer een aantal uitgaven geboekt die verband houden met de
voorbereiding en opstart van een aantal majeure projecten (@Brabant en Tussen ontgroening en
vergrijzing). Deze kosten zijn abusievelijk niet overgeboekt naar de daarvoor bestemde
begrotingsposten op het moment dat die beschikbaar kwamen. Hierdoor is deze post weliswaar
overschreden, maar de overschrijding wordt gecompenseerd door overschotten op de andere
betrokken begrotingsposten.
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Reserves en voorzieningen in (€)
01.01.12 @Brabant
Stand per 31-12 ( in €)
01.01.12 Ontwikkelingsfonds Brabant
2050

jaarrekening
2000
0

begroting jaarrekening
2001
2001
2.976.858
2.976.858

verschil
2001
0

jaarrekening

begroting jaarrekening

verschil

2000
27.226.813

Stand per 31-12 ( in €)

2001
34.033.516

2001
34.033.516

2001
0

01.01.13 Provinciale archiefinspectie
4

Productomschrijving
Dit product omvat:
- Toezicht op de naleving van archiefbeheer van provinciale organen;
- Toezicht op de zorg van archiefbescheiden van archiefbescheiden van gemeenten,
waterschappen, gemeenschappelijke regelingen en regiopolitie;
- Structurering en verbetering van het net van archiefvoorzieningen in de provincie Noord-Brabant;
- Bevordering van de openbaarheid van archieven;
- Coördinatie van de samenwerking tussen archiefinspecties van Noord-Brabant, Limburg en
Zeeland.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
In 2001 is wederom veel aandacht besteed aan advisering en begeleiding bij de herinrichting van
streekarchiefdiensten. In de praktijk blijken schaalgrootte en organisatiewijze van een deel van de
bestaande lokale en regionale archiefdiensten niet voldoende berekend op de vakinhoudelijke en
maatschappelijke ontwikkelingen. Met als gevolg dat diverse diensten zich orienteren op
samenwerking/ samengaan met gelijksoortige diensten dan wel een fusietraject hebben ingezet.
Allengs is in deze processen de provinciale regiefunctie meer prominent geworden.
Speciale aandacht ging uit naar de bouwkundige en klimatologisch goede berging van archieven en
de daaruit voortvloeiende aanpassingen aan en bouw van archiefruimten en archiefbewaarplaatsen.
Tevens kreeg de advisering rond het beheer en behoud van digitale archiefbestanden bijzondere
aandacht.
Sedert 1999 is de archiefinspectie nauw betrokken bij de door de staatssecretaris van OC&W
geëntameerde discussies over de herziening van het Nederlandse archiefbestel, waarbij aan de
provincies een regisserende rol is toebedacht. Daarbij gaat het met name om het stimuleren van
samenwerking tussen archiefdiensten onderling en/of met andere culturele instellingen. Dit ter
bevordering van de publieke functie van archiefdiensten en om zo de archieven een grotere en
meer zichtbare rol te laten spelen in de culturele infrastructuur. Dit jaar was de archiefinspectie
onder meer betrokken bij de uitvoering van de bestuursconferenties die in iedere provincie
georganiseerd zullen worden.
In het kader van de samenwerking met de provinciale archiefinspecties van Limburg en Zeeland is
de archiefinspecteur van Noord-Brabant sedert 1 juni 2000 tevens archiefinspecteur van Limburg.
Deze functie wordt voor Limburg gedurende 2 dagen per week ingevuld. Een deel van haar
reguliere taken in Noord-Brabant wordt thans ingevuld door de adjunct-archiefinspecteur.
Productieprestaties

jaarverslag
begroting jaarverslag
2000
2001
2001
Aantal archiefinspecties
20
17*
20
Aantal archieven
180
180
180
* vanwege de veelomvattendheid van met name de inspecties regiopolitiekorpsen is het aantal
teruggebracht tot 17
21
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Exploitatie: lasten en baten (in €)
01.01.13. Provinciale Archiefinspectie

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

171.210

149.684

157.095

-7.411

111.213
59.997

94.987
54.697

99.317
57.778

-4.330
-3.081

programmatische lasten

1.613

2.269

3.101

-832

Donaties en lidmaatschappen

1.613

2.269

3.101

-832

totale lasten

172.823

151.953

160.196

-8.243

totale baten

0

0

0

0

apparaatskosten
direct
indirect

0150 2b

Totaal
verschillen

01.01.14 Openbare orde en veiligheid
4

Productomschrijving
Het beleid van de Commissaris van de Koningin m.b.t. openbare orde en veiligheid is gericht op
het bevorderen en zo nodig handhaven van een ordelijke en veilige samenleving in de provincie
d.m.v. bestuurlijke coördinatie, adequate bestuurlijke informatievoorziening en coördinatie van
de bijstandverlening.
Contacten worden onderhouden met burgemeesters, gemeenten, regio’s Rijk, het Openbaar
Ministerie en de Krijgsmacht. Met de Zuid-Nederlandse en Belgische provincies wordt overleg
gevoerd vanwege het grensoverschrijdend karakter van mogelijke rampsituaties.
Door het regelmatig houden van oefeningen, worden vaardigheden opgebouwd en wordt
praktische uitvoerbaarheid van het beleid getoetst. Tevens behoort tot dit product het nemen van
spoedmaatregelen door de commissaris van de Koningin op basis van in diverse wetten geregelde
bevoegdheden (Wet Bodembescherming, Wet Luchtverontreiniging e.a.) bij calamiteiten en
incidenten.
Het leveren van een bijdrage aan het goed functioneren van politieregio’s voor zover de wetgever
deze rol heeft toebedeeld aan de Commissaris van de Koningin (met name toezicht,
conflictbeslechting, bijstandsverlening, benoemingen functionarissen) alsmede coördinatie bij
bovenregionale aangelegenheden.
Tenslotte het bevorderen van informatievoorziening zowel binnen de provincie als tussen rijk,
provincies en gemeenten/regio’s. Met het oog hierop zal meer aandacht worden besteed aan het
provinciaal breed inventariseren van risico’s (veiligheid, milieu).

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Geleverde prestaties
In de begroting 2001 gepland:
1. Oefenbeleidsplan voor de provincie Noord-Brabant
2. Interprovinciaal contract met Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding
voor de uitoefening van een vierjarig oefenprogramma
3. 8 oefeningen (2 NIBRA+4 VIGEP+2 alarmeringsoefeningen
4. Verdere kwaliteitsverbetering provinciale rampenstaf
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-8.243

5.
6.

RIS Met de ontwikkeling van een risico-informatiesysteem (RIS) is gestart. Ten behoeve van
draagvlak is een provinciale conferentie georganiseerd. Aangesloten wordt bij het door
BZK/VROM te ontwikkelen landelijk systeem. Systeem najaar 2002 operationeel.
Definitiestudie GIS, systeem voor rampenbestrijding.

Niet in de begroting 2001 gepland:
1. Tweejaarlijkse enquete Rampenbestrijding
2. Pilot-project RampenInformatieSysteem (RAISY))
3. Intentieverklaring congruente hulpverleningsregio’s (voortvloeien uit Beleidsnota 2002-2004)
4. Het houden en afhandelen van een enquête rampenbestrijding
5. Digitaal hulpverleningsregister
6. Draaiboek MKZ
7. Interprovinciale handleiding ten behoeve van het toetsen van rampbestrijdingsplannnen .In
2002 zal het beleidsproduct ‘ICT-verkenning’ worden opgepakt
Niet afgeronde prestaties
1. Implementatie beleidsnota 2000-2004 BZK
In afwijking van de planning is besloten bij de implementatie aan te sluiten op de landelijke
richtlijnen van BZK. N.a.v. de gebeurtenissen in Enschede en Volendam en de
kabinetsstandpunten daarover is een stroomversnelling ontstaan en is er een wijziging van de
wettelijke voorschriften op komst , waarbij wordt uitgegaan van een meer initiërende en
intensievere rol van de provincie. Op basis van de nieuwe wetgeving zal vervolgens implementatie
plaatsvinden
De Intentieverklaring congruente hulpverleningsregio’s is als een van de onderdelen van de
Beleidsnota 2000-2004 inmiddels wel tot stand gekomen.
2. Aanzetten naar ontwikkeling van een calamiteiten managementinformatiesysteem
Aanzetten naar het CMIS zijn gelegen in:
* de ontwikkeling van het risico informatiesysteem (RIS)
* het gebruik maken van e-mailcommunicatie in crisissituaties. Dit is recentelijk inzake de
euroconversie een eerste maal getest. Op dit moment is een protocol ontwikkeld voor het gebruik
van e-mailcommunicatie in crisissituaties. Naar verwachting zal het gebruik ingevoerd worden in
het eerste kwartaal 2002.
In verband met onvoorziene werkzaamheden zoals de MKZ-crisis, diermeelproblematiek, Euroconversie, de actualisering rampenplannen en andere omstandigheden, zijn beide onderdelen nog
niet verwezenlijkt. Tevens heeft het majeur project veiligheid veel (niet geplande) uren gekost .
Productieprestaties
Percentage getoetste rampenplannen,
rampenbestrijdingsplannen
en uitwerkingen
Aantal oefeningen
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jaarverslag
2000

begroting
2001
100 %

jaarverslag
2001
83%

4

5

8
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01 Algemeen Bestuur

01 Algemeen Bestuur

6

Exploitatie: lasten en baten (in €)
01.01.14. Openbare orde en veiligheid

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

150.555

499.982

242.065

257.917

97.796
52.759

317.280
182.702

153.036
89.029

164.244
93.673

21.845

261.735

-34.555

296.290

21.845

261.735

-34.555

296.290

totale lasten

172.400

761.717

207.510

554.207

totale baten

0

0

0

0

apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
0210 9b

Rampenbestrijding en crisisbeheersing

Totaal
verschillen

554.207

Toelichting verschil apparaatskosten.
De personele inzet t.b.v. dit product is (veel) lager geweest dan gepland, deels als gevolg van
vacatures en deels als gevolg van inzet van capaciteit t.b.v. product 01.01.15.
Rampenbestrijding en crisisbeheersing.
De negatieve realisatie ontstaat door een bijdrage van f 125.000 die van het Ministerie van BZK
is ontvangen voor de versterking van de Rampenbestrijding.
Overigens is het oorspronkelijke budget t.b.v. uitvoering meerjarenprogramma rampenbestrijding
en kwaliteitsimpuls rampenbestrijding overgeheveld naar 2002.

8

Reserves en voorzieningen in (€)
01.01.14 Calamiteitenfonds

jaarrekening
2000
226.890

Stand per 31-12 ( in €)
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begroting jaarrekening
2001
2001
226.890
226.890

verschil
2001
0

01.01.15 Kabinetszaken Commissaris van de Koningin
4

Productomschrijving
Burgemeestersaangelegenheden:
Het kwalitatief goed en slagvaardig voorzien in vacatures van burgemeesters in de provincie, het
adviseren over burgemeesters in de provincie en het adviseren over burgemeesters in hun functioneren.
Onderscheidingen, predikaten/erepenningen
Naar rato van het aantal ingediende aanvragen voor de predikaten Koinklijke of Hofleverancier en
erepenningen door de Brabantse burgemeesters, worden aanbevelingen hiervoor gedaan aan Hare
Majesteit de Koningin. Het Kapittel voor de Civiele Orden wordt geadviseerd over de aanvragen
om een Koninklijke onderscheiding ten behoeve van Brabantse burgers.
Overige taken van de Commissaris van de Koningin
voorbereiding van (werk)bezoeken aan gemeenten, instellingen en organisaties en bezoeken
die plaatsvinden als vertegenwoordiger van het provinciaal bestuur.
voorbereidende werkzaamheden bij bezoeken van leden van het Koninklijk Huis in de
Provincie Noord-Brabant.
Werkzaamheden verbandhoudende met de ombudsfunctie van de Commissaris van de
Koningin. Jaarlijks wordt een beroep gedaan op de commissaris van de Koningin te
bemiddelen op uiteenlopende terreinen op verzoeken van burgers, organisaties en instllingen.
Werkzaamheden die voortvloeien uit het voorzitterschap van het maandelijks overleg van de
Commissarissen van de Koningin. Zo ook de voorbereidende werkzaamheden van het
overleg met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het overleg met
de Procureurs Generaal.
De bestuurlijke coördinatie van aangelegenheden betreffende asielzoekers in onze provincie
valt onder verantwoordelijkheid van de Commissaris van de Koningin.
De coördinatie van de werkzaamheden van de permanente grenspalencommissie die toeziet
op de kwaliteit en kwantiteit van de grensmarkeringen op de Nederlands-Belgische grens.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Geleverde prestaties:
Afdelingsplan 2001
1. Het intervisietraject burgemeesters
2. Boekwerk “Burgemeester en commissaris van de Koningin, een inventarisatie van wettelijke
regelingen”
3. Jaarverslag 2000 van de Commissaris van de Koningin
4. De geplande prestaties ten aanzien van de onderscheidingen, predikaten en erepenningen alsmede
de zogenaamde bemiddelingsverzoeken zijn volgens planning gehaald. Dit geldt tevens voor de
werkzaamheden verband houdende met de doyentaak van de commissaris van de Koningin.
5. Draaiboek/voorbeelddossier koninklijke bezoeken.
6. Organisatie bezoek Prins van Oranje en verloofde aan de Provincie Noord-Brabant.
M.n deze laatste twee prestaties waren onvoorzien en hebben geleid tot een grotere inzet van
personele capaciteit op dit product dan in de begroting gepland.
Niet geleverde prestaties
Afdelingsplan 2001
1. Interne Handleiding burgemeestersbenoemingen
De procedure burgemeestersbenoemingen is vanwege een wetswijziging in de 2e helft van 2001
ingrijpend veranderd. Landelijk vindt momenteel een discussie plaats op welk niveau de
(personele) verantwoordelijkheid voor burgemeesters ligt. Aan de hand van nieuwe regelgeving en
de uitkomst van genoemde discussie wordt in 2002 de handleiding opgesteld.
Een stappenplan burgemeestersbenoemingen is inmiddels gereed.
2. Infovoorziening Kabinet in relatie tot ICT.
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Productieprestaties

jaarverslag
2000

begroting
2001

jaarverslag
2001

5
13

3
2
20
.100%

4
7
12
100%

754

850
.100%

868
100%

6

5
.100%
10
1
22

2
100%
3
1
10

2

1

Burgemeestersaangelegenheden:
-aantal herbenoemingsprocedures burgemeesters
-aantal pensioneringen burgemeesters
-aantal klankbordgesprekken burgemeesters
- percentage afgehandelde aanvragen koninklijke
onderscheidingen
(verwacht aantal aanvragen)
- percentage afgehandelde aanvragen predikaten Koninklijk/
Hofleverancier
(verwacht aantal aanvragen)
- percentage afgehandelde aanvragen erepenningen
(verwacht aantal aanvragen)
- aantal vergaderingen permanente grenscommissie
-aantal vergaderingen Commissarissen van de Koningin/met
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
-aantal vergaderingen Commissaris van de
Koningin/Procureurs Generaal

6

3
14

Exploitatie: lasten en baten (in €)
01.01.15 Kabinetszaken Commissaris van
de Koningin

2000

2001

2001

2001

realisatie

begroting

realisatie

verschil

415.823

356.412

465.692

-109.280

direct
indirect

270.106
145.717

224.298
132.114

298.296
167.396

-73.998
-35.282

programmatische lasten

11.806

34.034

0

34.034

461
11.345

0
34.034

0
0

0
34.034

totale lasten

427.629

390.446

465.692

-75.246

totale baten

0

0

0

0

apparaatskosten

0200 9b
0200 9c

Onderhoud grenspalen
Opvang asielzoekers

Totaal
verschillen
Toelichting verschil apparaatskosten.
De overschrijding wordt (meer dan) gecompenseerd door de onderschrijding op product 01.01.14
en wordt overigens veroorzaakt door inzet van extra personele capaciteit onder meer ter
voorbereiding van het werkbezoek van de Kroonprins en zijn verloofde.

01.01.16 Communicatie
4

Productomschrijving
Het product communicatie is enerzijds gericht op de eigen organisatie in de vorm van:
Beleidskaders voor communicatie-activiteiten van de gehele organisatie
Een platform voor overleg en verdere ontwikkeling
Deskundigheid op specifieke terreinen op ad hoc basis danwel structureel in beeldbepalende
projecten
Corporate interne communicatie-middelen
26

-75.246

Daarnaast is het product extern gericht ten behoeve van de totale organisatie in de vorm van
traditionele en digitale publicaties, invulling van perscontacten en het streven naar een
samenhangende en consistente externe presentatie.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Beide relevante aspecten aspecten voor 2001, het bouwen van de communicatieve fundamenten en
het verkennen van de omgeving, hebben veel aandacht gekregen binnen de afdeling en in
discussies met de organisatie. Niet alle geplande deelaspecten echter zijn in 2001 volledig tot
onwikkeling gekomen. Met name een aantal actiepunten uit fase III staan nog in de beginfase. Een
volledig overzicht:
• Beleidsnotitie centraal/decentraal; gedeeltelijke invulling (met name principes wat betreft
taakverdeling) in het rapport ‘Balans in beweging’. Verdere inhoudelijke uitwerking op
deelgebieden van het vak loopt.
• Referentiekader in- en externe communicatie, gedeeltelijke invulling door met name de
exercitie in het kader van INK om per afdeling een verdere uitwerking vast te stellen van de
provinciale visie en missie. Verdere uitwerking loopt in combinatie met beleidsnotitie
centraal/decentraal.
• Opzetten planning Communicatie, continu proces. Het vraagt nog veel inspanning
Communicatie een plaats te geven in planmatig werken en de koppeling met beleidsplanning is
zeker nog niet vanzelfsprekend. Diverse activiteiten lopen bijvoorbeeld in clusterverband
binnen de dienst WMV.
• Plan van aanpak cultuurverandering. Gerealiseerd door inbreng in het communicatietraject
rondom kwaliteitszorg (INK). Daarnaast koppeling met interne communicatie-activiteiten in
bredere zin.
• Beleidskader Interne Communicatie. Beleidskader is nog niet vastgesteld. Wel zijn er diverse
stappen besproken in de Directieraad en is een actieplan voor de Directieraad vastgesteld.
Daarnaast is met alle integraal managers gesproken over de behoeften op afdelingsniveau.
• Systematische profilering beleid. Hier ligt een sterke koppeling met het opzetten van planning
voor Communicatie. Dit vraagt verdere aandacht in 2002.
• Opleidingsprogramma. Nog niet gerealiseerd staat voor 2002 gepland.
• Oprichting Platform In- en Externe Communicatie (PIEC). Het PIEC functioneert en heeft een
duidelijke plaats verworven in het overleg tussen communicatiespecialisten in de organisatie.
• Beleidskader interactieve beleidsvorming. Eerste verkenningen gedaan, afronding in 2002.
• Onderzoek publieke opinie. In maart heeft een eerste beperkte meting rondom de ‘Provincie in
de buurt’ plaatsgevonden. In november heeft een tweede meting plaatsgevonden met name
gericht op de bekendheid van de provincie en het bereik van de ‘Provincie in de buurt’ media.
• Analyse algemene publieksmedia. Nog niet gerealiseerd, moet in 2002 vorm krijgen
• Analyse vakbladen/bladen belangengroepen. Nog niet gerealiseerd, moet in 2002 vorm
krijgen.
• Beleidskader Public Affairs. Er is een afwegingskader tot stand gekomen. Discussie over PA
en gebruik kader loopt inmiddels breder in organisatie.
• Systematische PR-contacten. De activiteiten zijn in een jaarplan vastgelegd en vormen de basis
voor een verdere beleidsmatige uitwerking van het PR-beleid in 2002.
• Interne monitoring. De ontwikkeling van de communicatieve functie is gerelateerd aan de
kwaliteitsontwikkeling. Dit biedt een systeem om de voortgang te meten. Is nog vooral
theoretisch, toetsing in praktijk in 2002.
• Implementatie huisstijl. De ontwerpfase is op 14 december 2001 afgerond. Implementatie is
gestart De formele presentatie vindt in het voorjaar van 2002 plaats. De bijbehorende
budgetten zijn overgeheveld.
• Inrichting publieksbalie. Nog niet gerealiseerd staat voor 2002 gepland.
• Beleidskader (regionale) Televisie. Er is een beleidskader coprodukties vastgesteld.
Veel extra inzet is gepleegd op de publicitaire aspecten van de diermeelaffaire en met name op
activiteiten gericht op het huwelijk van ZKH prins Willem-Alexander en mevrouw Maxima
Zorreguieta. Dit betreft zowel de voorbereiding van het bezoek in september als de latere
posteractie waarbij het huis-aan-huis blad en internet als voertuig zijn ingezet.
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Productieprestaties
Media-infrastructuur
Tweewekelijkse uitgave PIB
Uitgave provinciale almanak
Uitgave Brabant Provincie Magazine
Uitgave Brabant Provincie Nieuwsbrief
Aantal bezoekers internetsite*
Organisatie corporate evenementen
Uit te reiken onderscheidingen
Aantal persberichten
Te ondersteunen perscontacten bestuurders
Uitgave huis-aan-huis krant
Uitgezonden TV-spotjes

jaarverslag
2000

begroting
2001

jaarverslag
2001

25
1
6

22
1
6
45
120.000
6
5
300
80
11

21
1
6
46
396.901
6
8
241
82
11
4

150.000

* Het aantal bezoekers is spectaculair gestegen enerzijds door de algemene groei van het
internetbezoek anderzijds door gericht acties om dit bezoek te bevorden met name vermelding in
huis-aan-huis pagina en TV-spotjes. Ook rondom de ‘maxima-poster’ is het medium internet
gericht ingezet.

6

Exploitatie: lasten en baten (in €)
01.01.16 Communicatie

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

apparaatskosten

1.339.999

1.916.422

1.918.816

-2.394

870.424
469.575

1.216.127
700.295

1.213.094
705.722

3.033
-5.427

793.911

1.351.579

1.263.736

87.843

30.419
45.378

35.835
34.034

57.423
0

-21.589
34.034

668.004
48.384
1.726

1.141.479
131.919
8.313

1.198.936
6.109
1.268

-57.457
125.810
7.046

totale lasten

2.133.910

3.268.001

3.182.552

85.449

totale baten

0

0

0

0

direct
indirect

programmatische lasten
0160 1e
0160 1g
0160 2b
0160 2c
0160 9s

Representatie
Bijdrage aan de campagne buiten genieten
in Brabant
Communicatieprojecten algemeen
Communicatieprojecten voorlichting
Advertentiekosten

Totaal
verschillen
De bijdrage aan de campagne ‘Buiten genieten in Brabant’ is niet uitgekeerd omdat de
subsidiegronden zijn vervallen. In een discussie over de toedeling van bestuurskosten is besloten te
komen tot een post ‘relatiebeheer provincie algemeen’. Deze wordt samengesteld uit een aantal
bestaande posten. In de betaling is hier en daar op de nieuwe indeling vooruitgelopen waardoor de
post representatie nu een negatief saldo kent. Dit wordt in andere posten gecompenseerd. Ook de
rest van de begrotingsstructuur zal aan de actuele stand van zaken worden aangepast.
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85.449

02 Bestuurlijke organisatie
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02 Bestuurlijke Organisatie

BESTUURLIJKE ORGANISATIE
Portefeuillehouder: Boelhouwer

Beleidsomschrijving
Verdere verbetering van de bestuursinrichting van Noord-Brabant door:
vorming van voor hun taak en functie toegeruste gemeenten;
aanpakken van (stads)regionale problematiek en stedelijke problematiek in Zuidoost-Brabant
door de inzet van alternatieve bestuursinstrumenten, alsmede door betrokkenheid bij de
discussie over de nieuwe intergemeentelijke samenwerking na beëindiging c.q. verlenging
van de Kaderwet bestuur in verandering;
bevordering van de totstandkoming van op maat gesneden samenwerkingsrelaties tussen en
met gemeenten;
intensivering (portefeuillehouders)overleggen tussen samenwerkende gemeenten en
provincie;
ondersteuning en advisering lokaal bestuur.
Beleidsdocumenten:
Beleidsdebat “Provincie en gemeenten, nieuwe vormen van samenwerking” (1997).
Eindrapportage “Brabant onverdeeld sterk; richtingen voor regionale samenwerking” (2000).
Standpuntbepaling inzake alternatieve uitvoering van provinciale taken in Zuidoost-Brabant.
Bestuursakkoord 1999-2003.
Initiatiefvoorstel “Bestuurlijke Organisatie Zuidoost-Brabant” (26-6-2000).
Omgevingsfactoren
- Aantal gemeenten in Noord-Brabant
- Aantal gemeenten in Zuidoost-Brabant t.o.v. totaal Noord-Brabant
- Regio’s op grond van Kaderwet bestuur in verandering/Wgr
- Wgr-regio’s

2

70
22/70
1
5

Stand van zaken beleidsrealisatie
Bestuurlijke organisatie Zuidoost-Brabant
In reactie op het van de zijde van de minister van BZK uitgebrachte Herindelingsontwerp regio
Eindhoven - Helmond hebben wij, ter uitwerking en concretisering van het Initiatiefvoorstel
Bestuurlijke Organisatie Zuidoost-Brabant, de randgemeenten Zuidoost-Brabant verzocht aan te
willen geven op welke beleidsonderdelen door hen concrete initiatieven waren of zouden worden
ondernomen om het niveau van de huidige kaderwetsamenwerking ten minste in het centraal
stedelijk gebied te handhaven en zo mogelijk op onderdelen te versterken. Hoewel de
randgemeenten in hun gezamenlijke reactie nadrukkelijk kozen voor een voortzetting van de nietvrijblijvende samenwerking constateerden zij tevens dat binnen het SRE geen sprake is van een
eenduidige opvatting daaromtrent en dat daaraan ook wordt bijgedragen door het feit dat de
centrumsteden blijven opteren voor een grootschalige herindeling.

3

Budgetraming en -realisatie beleidsonderdeel (in €)
02

Bestuurlijke Organisatie
Totaal Lasten
Totaal Baten
Resultaat beleidsonderdeel

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

412.789

506.558

-93.769

3.879

3.879

0
-93.769

Met name op het onderdeel gemeentelijke herindeling (02.01.02) is meer capaciteit ingezet dan was
voorzien. Dit is onder meer veroorzaakt in verband met de ontwikkelingen met betrekking tot de
herindeling Ravenstein-Oss.
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02.01 BESTUURLIJKE ORGANISATIE
02.01.01 Bestuursstructuur
4

Productomschrijving
In het kader van de toepassing van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) worden
voorlopig nog (wijzigingen van) gemeenschappelijke regelingen beoordeeld (goedkeuringen).
In het kader van een aangekondigde herziening van de Wgr zullen de aanwijzingsbevoegdheid en
conflictbeslechtende rol (art. 28 Wgr) van de provincie gehandhaafd blijven. Met de toename van
het aantal functionele regelingen bestaat een kans dat ook het aantal behandelingen van geschillen
over de toepassing van een regeling zal toenemen.
De in het kader van het project “Brabant onverdeeld sterk; richtingen voor regionale
samenwerking” met de gemeenten gemaakte afspraken ( o.m. periodieke deelname van de
provinciale portefeuille-houders aan de intergemeentelijke portefeuillehoudersoverleggen) zullen
verder gestalte krijgen. Zowel onder de huidige als onder de nieuwe wet liggen er taken op het
terrein van advisering en bemiddeling (art. 174 Provinciewet).
Ten aanzien van de Kaderwet bestuur in verandering, waarvan de werking per 31 december 2002
afloopt, zal advisering plaatsvinden over de landelijke ontwikkelingen met betrekking tot de
Kaderwet. Op basis van het door Provinciale Staten aanvaarde initiatiefvoorstel “Bestuurlijke
Organisatie Zuidoost-Brabant” zal worden ingezet op specifieke vormen van samenwerking en de
inzet van alternatieve bestuursinstrumenten in de stadsregio Eindhoven-Helmond. De eveneens in
het initiatiefvoorstel neergelegde wens tot verlenging van de Kaderwet bestuur in verandering sluit
aan bij de landelijke discussie hierover.
Specifiek ten behoeve van het lokaal bestuur zal nadere aandacht worden besteed aan de
ondersteuning en advisering van het lokaal bestuur. Hiertoe kan o.m. behoren het stimuleren en
entameren van wenselijke ontwikkelingen, alsmede het uitbrengen van informatiemateriaal.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Stimulering interbestuurlijke samenwerking
Vooruitlopend op de nieuwe Wgr zijn de gebundelde en geïntegreerde gewestelijke regelingen
nagenoeg alle opgeheven en vervangen door zowel functionele regelingen als portefeuillehoudersoverleggen. In het verslagjaar is provinciebreed geparticipeerd in de regionale portefeuillehoudersoverleggen. Dit betreft zowel het periodiek algemeen overleg als overleg over concrete
inhoudelijke projecten.
Bestuurlijke en ambtelijke overleggen
In het kader van gemeentelijke herindeling en grenscorrecties is een aantal malen, zowel
bestuurlijk als ambtelijk, overleg gevoerd met betrokken gemeenten. Met name in de fase van
voorbereiding op de gemeentelijke besluitvorming.
Begeleiding werkgroep ten behoeve van het bestuurlijk overleg Baarle (samenwerking op basis van
de Benelux Overeenkomst Grensoverschrijdende Samenwerking)
Van de zijde van de gemeente Baarle Nassau is geen beroep gedaan op ondersteuning door de
werkgroep.
Bestuurlijke organisatie Zuidoost-Brabant
In het lopende verslagjaar hebben wij op verzoek van het SRE het reeds bestaande auditorschap in
de Stuurgroep Nieuwe Koers SRE gecontinueerd in de vorm van een auditorschap in de
Klankbord-groep Uitwerking Nieuwe Koers. Tevens vaardigden wij een viertal ambtelijke
auditoren af voor respectievelijk de themagroepen "regionaal stimuleringsfonds", "regionale
ruimtelijke structuurvisie", "verkeer en vervoer" en "volkshuisvesting".
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In de loop van het verslagjaar bleek dat van de zijde van de minister van BZK werd gekozen voor
zowel een herindeling in de stadsregio Eindhoven - Helmond als voor een voortzetting van nietvrijblijvende intergemeentelijke samenwerking in de zeven kaderwetgebieden. In onze reactie op
het door de minister uiteindelijk uitgebrachte (voorontwerp) wetsvoorstel Bestuur in stedelijke
regio's hebben wij aangegeven dat de daarin uitgezette beleidslijn voor een belangrijk deel
tegemoet komt aan de wensen van Provinciale Staten van Noord-Brabant.
02 Bestuurlijke organisatie

Stimulering interbestuurlijke samenwerking
De gemeente Moerdijk heeft ons, vanwege de duale positie die zij inneemt tussen Westelijk
Noord-Brabant enerzijds en de regio Breda anderzijds, verzocht te blijven streven naar een
samenwerking die in totaliteit is gericht op de Westbrabantse schaal. Wij hebben dit aan de orde
gesteld bij zowel het portefeuillehoudersoverleg Algemeen Bestuurlijke Zaken van het GSV
Westelijk Noord-Brabant als het portefeuillehoudersoverleg Algemene Zaken van de regio Breda.
Besluitvorming hierover is evenwel aan de desbetreffende gemeenten. In zowel het overleg met de
regio Breda als in een separaat overleg met burgemeester en wethouders van Breda is nadrukkelijk
stilgestaan bij de gewenste relatie tussen stad en ommeland. Verder zijn de regio’s geadviseerd om
bij eventuele te houden evaluaties aandacht te besteden aan het aspect inzet van (gemeentelijke)
menskracht en middelen in relatie tot een adequate regionale taakuitvoering.
Ambtelijk is deelgenomen aan de periodieke bijeenkomsten van de Limburgse en Brabantse
gewestsecretarissen c.q. regiocoördinatoren (Limbra-overleg). In het kader van de stimulering van
de interbestuurlijke samenwerking is uitvoering gegeven aan een algemene advies-, attenderingsen verwijsfunctie.
Advisering en ondersteuning lokaal bestuur
- Arbeidsmarktproblematiek kleine(re) gemeenten
In het kader van de ondersteuning en advisering van het lokaal bestuur is het initiatief genomen tot
de vorming van een overlegplatform met gemeentesecretarissen van een aantal gemeenten over de
arbeidsproblematiek van kleine(re) gemeenten. Dit initiatief is mede voortgekomen uit
werkbezoeken van de Commissaris van de Koningin alsook uit individuele gesprekken tussen
gedeputeerden en gemeentebesturen. Desgevraagd hebben ook de kringen van gemeentesecretarissen zich uitgesproken over deze problematiek. De uitkomsten vormen een onderwerp van
nadere studie en uitwerking.
- E-government
Een van de onderwerpen die in het provinciale ICT-project @Brabant aan de orde komt is de
stimulering van e-government bij de Noord -Brabantse gemeenten. Vanuit de zorg voor de
kwaliteit van het lokaal bestuur is en wordt waar nodig aan dit project ondersteuning verleend,
zoals de organisatie van een congres over digitale dienstverlening.
Behandeling verzoeken om bemiddeling artikel 174 Provinciewet resp. beslissing op geschillen ex
artikel 28 Wgr.
Mede als gevolg van ambtelijke advisering in de voorfase is het aantal verzoeken om bemiddeling
als bedoeld in artikel 174 Provinciewet respectievelijk beslissing op geschillen beperkt gebleven.
productieprestaties

jaarverslag
2000

Deelname provincie aan regionale
portefeuillehoudersoverleggen
Goedkeuring van (wijziging van) gemeenschappelijke
regelingen
Behandeling verzoeken om bemiddeling art 174
Provinciewet
Beslissing op geschillen ex art.28 Wgr
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begroting
2001
6

jaarverslag
2001
4

20

18

4

1

4

1

02 Bestuurlijke Organisatie

6

Exploitatie: lasten en baten (in €)
02.01.01. Bestuursstructuur
apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
0130 9c

Uitgaven in het kader van grote
stedenbeleid

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

276.966

304.638

329.640

-25.002

148.574
128.392

168.579
136.059

181.115
148.525

-12.536
-12.466

1.237.170

0

0

0

1.237.170

totale lasten

1.514.136

0

304.638

329.640

-25.002

baten
1130 9a

Onttrekking uit vitaliteitsreserve 5 grote
Brabantse steden

53.412

totale baten

0

53.412

0

0

Totaal
verschillen

02.01.02 Gemeentelijke herindeling
4

Productomschrijving
Hieronder vallen werkzaamheden die verband houden met samenvoeging van gemeenten, alsmede
met grenscorrecties tussen gemeenten.
Verwachting is dat wederom een aantal grenscorrecties tussen gemeenten ter goedkeuring zal
worden voorgelegd (o.a. grenscorrectie Bakertand tussen Goirle en Tilburg). Zowel bij
samenvoeging van gemeenten als bij grenscorrecties zullen grensbeschrijvingen opgesteld moeten
worden en zullen de overgaande gemeentelijke registergoederen in de gemeentelijke registers bij
het kadaster worden ingeschreven. Gezien de zich voordoende behoefte aan grenscorrecties zal in
dit verband een beleidsnotitie over de aanpak en afwikkeling van grenscorrecties worden
uitgegeven.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
- Oss-Ravenstein
In het kader van de bij motie van 19 november 2000 uitgesproken wens van de raad van de
gemeente Ravenstein om de zelfstandigheid van de gemeente te beëindigen, zijn in het verslagjaar
de nodige vervolgstappen gezet. Ook gedurende dit proces is door de provincie weer de nodige
financiële en bestuurlijk-juridische expertise op het terrein van gemeentelijke herindeling geleverd.
Na overleg met alle buurgemeenten heeft de raad van Ravenstein zich op 1 februari 2001
uitgesproken voor een samengaan met de gemeente Oss. De procedure op grond van de Wet
algemene regels herindeling is op 12 april 2001 gestart met de vaststelling van een
herindelingsontwerp door de raden van beide gemeenten strekkende tot samenvoeging van beide
gemeenten.
Na de terinzagelegging van de ontwerp-regeling gedurende twee maanden hebben de raden van de
gemeenten Ravenstein en Oss in september een herindelingsadvies vastgesteld en dit aan ons
toegezonden. Conform de bepalingen van de Wet arhi hebben wij dit advies op 11 september
tezamen met onze zienswijze toegezonden aan de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. Wij hebben de minister in overweging gegeven zo spoedig mogelijk een
wetsvoorstel tot samenvoeging van beide gemeenten in procedure te brengen, omdat door deze
schaalvergroting de huidige knelpunten in Ravenstein kunnen worden weggenomen.
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-25.002
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De minister heeft inmiddels een wetsontwerp aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal
aangeboden.
Naar verwachting zal de samenvoeging van beide gemeenten per 1 januari 2003 geëffectueerd
kunnen worden.

02 Bestuurlijke organisatie

- Stadsregio Eindhoven-Helmond
Er is gereageerd op het door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
uitgebrachte “Herindelingsontwerp regio Eindhoven-Helmond” .
- Brochure grenscorrecties
In juni is een brochure “Vrijwillige grenscorrecties tussen gemeenten” uitgegeven. Deze brochure,
die het gewenste inzicht biedt omtrent de mogelijkheden, de aanpak en de afwikkeling van
vrijwillige grenscorrecties, is toegezonden aan alle gemeentebesturen in Noord-Brabant. Behalve
dat de wijziging van de Wet arhi in de brochure is verwerkt, zijn de gemeentebesturen hierop nog
afzonderlijk geattendeerd. Met name is de voorbereidingsprocedure op gemeentelijk niveau
uitgebreid, waarmee een reeds jaren bestaande leemte in de wet is ingevuld.
- Beroepszaken
Verder is het beroep tegen het besluit tot goedkeuring van de grenscorrectie Tilburg-Goirle
(Bakertand) behandeld bij de arrondissementsrechtbank. Appellant is niet-ontvankelijk verklaard
wegens het ontbreken van een direct belang bij het bestreden besluit.
productieprestaties
Bestuurlijke overleggen in het kader van
herindelingsprojecten
Bestuurlijke overleggen in het kader van grenscorrecties
Goedkeuring van grenscorrecties
Inschrijving registergoederen
Gerechtelijke procedures

6

jaarverslag
2000
12

begroting
2001
3

jaarverslag
2001
3

1
10
1

3
5
6
1

3
10
1

Exploitatie: lasten en baten (in €)
02.01.02. Gemeentelijke herindeling

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

apparaatskosten

249.850

104.272

173.039

-68.767

direct
indirect

134.275
115.575

57.702
46.570

95.073
77.966

-37.371
-31.396

programmatische lasten

17.281

3.879

3.879

0

17.281

3.879

3.879

0

267.131

108.151

176.918

-68.767

17.281

3.879

3.879

0

17.281

3.879

3.879

0

0130 1a

Kosten herindeling

totale lasten
baten
1130 1a

Onttrekking uit de reserve gemeentelijke
herindeling

totale baten

Totaal
verschillen
De vrijwillige herindeling Ravenstein-Oss heeft extra capaciteit gevraagd.
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8

Reserves en voorzieningen in (€)
02.01.02 Kadastrale kosten gemeentelijke jaarrekening
herindeling
2000
Stand per 31-12 ( in €)
57.789
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begroting jaarrekening
2001
53.910

2001
53.910

verschil
2001
0
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TOEZICHT
Portefeuillehouder: Boelhouwer

1

Beleidsomschrijving
Het beoogde beleidseffect is het bevorderen van een gezond en evenwichtig financieel beleid van
gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Uiteindelijk doel van het financieel toezicht is het
voorkomen dat gemeenten in een zodanige financiële positie geraken dat een extra beroep moet
worden gedaan op middelen uit het gemeentefonds (artikel 12-Financiele-Verhoudingswet).
Het toezicht op de gemeenten is een wettelijke taak van de provincie. Het te voeren toezichtbeleid
vindt zijn basis in de Gemeentewet en is in deze provincie nader uitgewerkt in het Beleidskader
financieel toezicht. Dit beleidskader is laatstelijk herzien in het verslagjaar. Deze herziening hield
onder meer verband met aanpassing aan het minimumbeleidskader, dat in overleg door de
gezamenlijke toezichthouders (minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de
provincies) vastgesteld. Sinds een aantal jaren voeren deze toezichthouders op bestuurlijk niveau
jaarlijks met elkaar overleg over het te voeren toezichtbeleid in ruime zin en over bijzondere
aandachtspunten.

Stand van zaken beleidsrealisatie
In het verslagjaar 2001 is geen enkele gemeente in zodanige financiële problemen terechtgekomen
dat een aanvraag moest worden ingediend om in aanmerking te komen voor aanvullende steun uit
het Gemeentefonds. Wel is met name bij de beoordeling van de gemeentebegrotingen 2002
gebleken dat de financiële positie van de gemeenten verder onder druk is komen te staan. Bij veel
meer gemeenten dan andere jaren was voordat over de begroting een beslissing kon worden
genomen indringend overleg met het gemeentebestuur nodig. Pas na harde toezeggingen dat
dekkings-maatregelen werden genomen kon in enkele gevallen tot afwikkeling van de begroting
worden besloten. De huidige financiële problemen van de gemeenten worden o.m. veroorzaakt
door de herverdeling van het Gemeentefonds, decentralisatie van rijksgelden (huisvesting scholen
en WVG) en ook door veel nieuw beleid van gemeenten en dat laatste gecombineerd met het
terughoudend omgaan met daarvoor noodzakelijke belastingverhogingen.
Dit jaar is bij de beoordeling van de begrotingen bijzonder aandacht besteed aan gemeenten die
extra opbrengsten wegens verkoop van nutsbedrijven in de begroting hadden geraamd. Gelet op de
bestaande onzekerheid over de uitkomst van de lopende onderhandelingen konden extra
opbrengsten niet als dekkingsmiddel worden geaccepteerd. Voorts is in het bijzonder in de
begrotingsbeoordeling de aanwezigheid van actuele beheer/onderhoudsplannen van
kapitaalgoederen meegewogen.
In het verslagjaar is in het toezichtbeleid ook uitgebreid aandacht besteed aan zogenaamde crossborder-lease en andere fiscale constructies die ten doel hebben om financieel voordeel te behalen
ten koste van een andere binnen- of buitenlandse overheid. Tegen dergelijke aan ons college door
gemeenten voorgelegde constructies is van de aanvang af duidelijk stelling genomen. Later in het
jaar heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een circulaire aan
gemeenten en provincies het (afwijzende) rijksstandpunt over dergelijke constructies bekend
gemaakt.
In het verslagjaar is de derde herziening/aanpassing van het beleidskader financieel toezicht
vastgesteld en aan de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen toegezonden. Deze herziening
hangt enerzijds samen met de inwerkingtreding van de Wet financiering decentrale overheden
(Wet fido) en anderzijds met het hiervooraangehaalde landelijk vastgestelde minimumbeleidskader
financieel toezicht. Voorts zijn aanpassingen doorgevoerd die voortvloeien uit de sinds de vorige
herziening (1999) plaatsgevonden ontwikkelingen en nadere invullingen van het toezichtbeleid.
De aanpassingen in verband met het minimumbeleidskader zijn beperkt van aard, omdat het
Noord-Brabantse beleidskader al vrij uitgebreid is en ook periodiek is herzien/uitgebreid
(laatstelijk nog in 1999).
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Op 19 april 2001 is een vertegenwoordiging van bestuurlijk overleg gehouden tussen de minister
van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties en de colleges van Gedeputeerde Staten. Daarbij is
het belang van goed financieel toezicht benadrukt. Tevens is gesproken over de kwaliteit van het
toezicht (zie ook hierna).

3

Budgetraming en -realisatie beleidsonderdeel (in €)
03

Toezicht

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

Totaal Lasten

1.551.252

1.746.158

-194.906

0

0

0

Totaal Baten
Resultaat beleidsonderdeel

-194.906

De vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Oss en Ravenstein heeft veel extra capaciteit
gevraagd. Voorts is veel overleg gevoerd met gemeenten in verband met de afdoening van de
begrotingen 2002.
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03.01 TOEZICHT
03.01.01 Analyse financiële positie en informatievoorziening
4

Productomschrijving
De basistaak van het financieel toezicht bestaat uit het volgen en beoordelen van de financiële
positie en het financiële beleid van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Dit gebeurt
vooral aan de hand van begrotingen, meerjarenramingen, voorjaarsnota's tussentijdse rapportages
en jaarrekeningen.

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Voor de aanvang van elk jaar wordt voor elke gemeente/gemeenschappelijke regeling de vorm van
toezicht (repressief of preventief) vastgesteld en medegedeeld aan het desbetreffende bestuur.
Preventief toezicht houdt in dat de begrotingen en wijzigingen daarvan goedkeuring behoeven. Dit
toezicht geldt van rechtswege in gevallen waarin de begroting niet in evenwicht is en kan worden
ingesteld indien de begroting en/of rekening niet tijdig zijn ingezonden dan wel de rekening een
tekort vertoont. Bij repressief toezicht is geen goedkeuring nodig, maar de besluiten dienen wel ter
kennisname te worden ingezonden. Het uitgangspunt van de Gemeentewet is repressief toezicht.
Medio 2001 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het herindelingontwerp Eindhoven-Helmond vastgesteld. Voor de gemeenten Geldrop, Mierlo, Nuenen c.a., Son
c.a. en Waalre is in het belang van de financiële positie van de nieuw te vormen gemeenten voor een
aantal hierna te noemen besluiten preventief toezicht ex artikel 25 van de Wet arhi ingesteld. Dit
houdt in dat besluiten die financiële gevolgen (kunnen) hebben goedkeuring behoeven. Naast de
begroting en de wijzigingen daarvan betreft het onder andere besluiten tot het uitlenen van gelden,
het waarborgen van geldelijke verplichtingen door anderen aan te gaan, het kopen van onroerend
goed en besluiten betreffende vaststelling/wijziging van de rechtstoestandregelingen van gemeentepersoneel. Voor de betrokken gemeenten is dit (tot aan de ingangsdatum van de herindeling) een
uitzondering op het hiervoor vermelde algemene uitgangspunt van repressief toezicht.
In 2001 is tevens voor de gemeente Ravenstein bijzonder toezicht ingesteld in verband met het
voorgenomen samengaan van deze gemeente met de gemeente Oss.
In 2001 is geen enkel verzoek om toekenning van aanvullende steun uit het Gemeentefonds
ingediend. Wat betreft de toezichtsvorm op de begrotingen 2002 wordt het volgende opgemerkt.
In het verslagjaar zijn de begrotingen 2002 van 11 gemeenten en 13 gemeenschappelijke
regelingen onder preventief toezicht geplaatst. Bij de gemeenten gaat het om drie gemeenten die de
gestelde inzendtermijnen niet hebben gehaald, zes gemeenten die onder preventief toezicht zijn
gesteld in verband met lopende herindelingprocedures en twee gemeenten die op louter financiële
gronden onder deze vorm van toezicht zijn geplaatst. Bij de gemeenschappelijke regelingen hangt
het preven-tief toezicht in een geval samen met een tekortbegroting; in de overige gevallen gaat
het om het niet tijdig inzenden van begroting en/of rekening. De effecten van het beleid om
gemeenten en gemeen-schappelijke regelingen er toe te brengen de begroting en rekening tijdig in
te zenden zijn inmiddels duidelijk meetbaar.
Al geruime tijd wordt informatie maar ook kennis die beschikbaar komt in het kader van de uitoefening van de basistaak richting gemeenten aangewend. Uitgangspunt daarbij vormt de behoefte
van de doelgroep. Aan de informatie- en adviestaak wordt al vele jaren invulling gegeven door het
uitbrengen van brochures, informatiebulletins, handreikingen e.d.. De laatste jaren worden ook
diagnoserapporten voor individuele gemeenten opgesteld en aan het desbetreffende gemeentebestuur beschikbaar gesteld. In deze diagnoserapporten wordt een analyse gegeven van de
(ontwikkeling van de) financiële positie en het gevoerde financiële beleid en wordt de gemeente op
een groot aantal onderdelen van de financiële huishouding vergeleken met andere gemeenten in
dezelfde groep (qua grootte dan wel qua sociale structuur/centrumfunctie). Voorts krijgt de
informatie-uitwisseling verder invulling door periodiek te voeren gesprekken met individuele
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gemeenten en door deelname aan (ambtelijke en bestuurlijke) overlegstructuren met gemeenten
waaraan veelal ook een vertegenwoordiger van de VNG deelneemt.
Voor burgemeestersbenoemingen en werkbezoeken van de Commissaris van de Koningin en
andere leden van het college van Gedeputeerde Staten worden zogenaamde gemeenteprofielen
opgesteld. Daarin wordt zowel algemene als financiële informatie opgenomen.
In het verslagjaar is het beleidskader financieel toezicht herzien. Daaraan is door toezending aan
belanghebbenden van het herziene beleidskader vergezeld van een drietal specials - waarin de
belangrijkste aanpassingen/aanvullingen zijn verwerkt - ruim bekendheid gegeven.
Het aantal uitgebrachte informatiebrochures is iets groter dan geraamd. De reden daarvan is dat een
special (over het afschrijvingsbeleid) weliswaar in 2000 is opgesteld doch in verband met daarover
gevoerd overleg met betrokkenen eerst in 2001 is verschenen. Het is opgevallen dat er duidelijk
meer vraag van belanghebbenden (vooral ook raadsleden) is geweest naar de zogenaamde specials.
Er heeft aanzienlijk meer bestuurlijk overleg met gemeenten in relatie met het financieel toezicht
plaatsgehad. Dit hangt vooral samen met het feit dat zoals eerder vermeld de Noord-Brabantse
gemeenten veel meer moeite hadden de begrotingen 2002 sluitend te krijgen. Ter bepaling van de
toezichtsvorm is met diverse gemeentebesturen indringend bestuurlijk overleg gevoerd.
Productieprestaties

jaarverslag
2000
85%
54%

Begroting
2001
85%
80%

jaarverslag
2001
84 %
70 %

Aantal gemeenten die artikel 12 steun hebben aangevraagd
Aantal vastgestelde verrekeningen in kader van herindeling
gemeenten

1
12

1
8

6

Aantal uitgebrachte informatiefolders, brochures, specials e.d.
Aantal opgestelde diagnoserapporten
Aantal opgestelde gemeenteprofielen
Aantal gevoerde evaluatiegesprekken
Aantal bestuurlijke overleggen

3
5
32
28

5
5
30
30
20

6
5
35
25
29

Aantal repressieve gemeenten in % van het totaal
Aantal repressieve gemeenschappelijke regelingen in % van
het totaal

6

Exploitatie: lasten en baten (in €)
03.01.01. Analyse financiële positie en
informatievoorziening

2000

2001

2001

2001

realisatie

begroting

realisatie

verschil

1.449.526

1.510.988

1.720.213

-209.225

779.007
670.519

836.143
674.845

945.140
775.073

-108.997
-100.228

programmatische lasten

1.319

8.273

7.545

728

Donaties en lidmaatschappen
Advertentiekosten
Promotie en communicatie

231

231
284
7.030

0
658
70

apparaatskosten
direct
indirect

0140 9a
0140 9b
0140 9c

1.088

231
942
7.100

totale lasten

1.450.845

1.519.261

1.727.758

-208.497

totale baten

0

0

0

0

Totaal
verschillen
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03.01.03 Ontheffingen en geschillen
4

Productomschrijving
Het provinciaal toezicht is ook belast met:
1. Het verlenen van ontheffingen aan de burgemeester en raadsleden voor op grond van de wet
(Gemeentewet of Burgerlijk Wetboek) verboden rechtshandelingen
2. Het behandelen van geschillen tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen zowel
onderling als met elkaar.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren

Wat betreft behandeling van geschillen waarbij gemeenschappelijke regelingen betrokken zijn
wordt verwezen naar beleidsonderdeel 02 Bestuurlijke Organisatie. De desbetreffende prestaties
zijn eveneens bij dat beleidsonderdeel meegenomen. Dat vormt mede de reden dat het aantal
behandelde geschillen in onderstaand overzicht lager is dan geraamd. Tot slot is het
vermeldenswaard dat de afwikkeling in de meeste gevallen vrij moeizaam verloopt en daardoor
zich over een lange periode uitstrekt. Het zijn veelal langslepende kwesties waarin partijen niet of
nauwelijks tot het sluiten van een compromis bereid zijn.
Productieprestaties

Jaarverslag
2000
15
17

Aantal verleende ontheffingen
Aantal behandelde geschillen

6

Begroting
2001
15
20

Jaarverslag
2001
15
10

Exploitatie: lasten en baten (in €)
03.01.03 Ontheffingen en geschillen
.
apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
totale lasten

2000

2001

2001

2001

realisatie

begroting

realisatie

verschil

49.092

31.991

18.400

13.591

30.147
18.945

17.703
14.288

12.431
5.969

5.272
8.319

0

0

0

0

49.092

31.991

18.400

13.591

0

0

0

0

baten
totale baten

Totaal
verschillen
Het aantal verschillen in het verslagjaar bedroeg in feite 50 % van het geraamde aantal.
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Het aantal ingekomen verzoeken tot het verlenen van ontheffing voor verboden rechtshandelingen
blijft door de jaren heen ongeveer gelijk.
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VERKEER EN VERVOER
Portefeuillehouders: Van Geel, Van Vugt en Boelhouwer

Beleidsomschrijving
PROVINCIAAL VERKEERS EN VERVOERSPLAN (PVVP)

Het verkeers- en vervoersbeleid van de provincie is neergelegd in de beleidsnota “Provinciaal
Verkeers en Vervoersplan (PVVP)” die in mei 1998 door Uw Staten is vastgesteld.
De hoofddoelstelling van dit PVVP is het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid in
Noord-Brabant.
Binnen deze hoofddoelstelling zijn de volgende beleidsdoelen nader onderscheiden:
Het verbeteren van de bereikbaarheid van de stedelijke regio’s en het landelijk gebied;
Het verbeteren van de leefbaarheid door het beperken van de geluidshinder, de
luchtverontreiniging en het energieverbruik door het verkeer;
Het verbeteren van de verkeersveiligheid.
Uitgangspunt van het PVVP is het zoeken naar duurzame oplossingen voor de
bereikbaarheidsproblemen met het oog op een werkbare en leefbare toekomst.
Binnen het PVVP wordt een aantal nadere accenten gelegd ten aanzien van:
Vernieuwing van het openbaar vervoer;
Milieuvriendelijk onderhoud en ontsnippering;
Intensivering van de uitvoering van de beleidsnota’s “Brabant fietst!” en “Duurzaam Veilig.”.
In het kader van de Voorjaarsnota 2001 zijn op dit onderdeel extra middelen (verspreid over
meerdere jaren) door Uw Staten gevoteerd ten behoeve van het Goederenvervoer (€ 634.838), het
Activiteitenbudget (€ 272.268), de Website Verkeer en Vervoer (€ 90.756) en het
Bereikbaarheidsprofiel Alliantie Zuid-Nederland (€ 90.756).
PERSONENVERVOER VAN MORGEN (PVM)

In februari 1999 stelden Uw Staten het vernieuwingsprogramma “Personenvervoer van Morgen
(PVM)” vast; een ambitieuze visie op het toekomstige personenvervoer met een doorlooptijd van
zo’n twintig jaar.
De essentie van PVM is gevat in een viertal kernboodschappen:
Er is evenwicht tussen vraag en aanbod;
Het personenvervoer is optimaal toegankelijk voor reizigers;
Reizigers voelen zich betrokken bij het openbaar vervoer;
Het openbaar vervoer is een volwaardig en verkoopbaar product.
INFRASTRUCTUUR

In 2000 stelden Uw Staten bij behandeling van de jaarlijkse provinciale Jaarplan het “Meerjarenprogramma Verkeer, Vervoer en Infrastructuur 2001-2005 (MP-VVI 2002-2005)” vast.
In dit programma wordt telken jare aangegeven welke infrastructurele projecten zullen worden
voorbereid en uitgevoerd ter (ondersteuning van de) realisatie van doelstellingen uit het PVVP.
In 2001 waren dit bijvoorbeeld:
De aanpak van de weg Beek en Donk – Veghel (PW 205);
De Private Particuliere Samenwerking m.b.t. de weg Den Bosch – Oss (PPS-A59);
De weg Terheijden – Breda (PW 306).
Tevens wordt telken jare in het kader van het provinciale Jaarplan de budgetten beschikbaar gesteld
om het beheer en onderhoud van het provinciale wegennet (ruim 650 km weg en fietspad) te kunnen
uitvoeren. Ter uitvoering van onze wettelijke taak als wegbeheerder en om de dagelijkse verantwoordelijkheid ten aanzien van verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid te kunnen waarborgen.
In het kader van de Voorjaarsnota 2001 zijn extra middelen (verspreid over meerdere jaren) door
Uw Staten op dit onderdeel gevoteerd ten behoeve van Wegenbeheer en onderhoud (€ 4,53 mln),
Groen wegbeheer (€ 0,27 mln), eigendomsoverdracht wegen (€ 0,14 mln), goederenvervoer (€
0,63 mln), activiteitenbudget (€ 0,27 mln), website verkeer en vervoer (€ 0,09 mln) en
bereikbaarheidsprofiel (€ 0,09 mln).
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Stand van zaken beleidsrealisatie
MEERJARENPROGRAMMA VERKEER, VERVOER EN INFRASTRUCTUUR

De uitvoering van het beleid, vertaald in het Meerjarenprogramma Verkeer, Vervoer en Infrastructuur (MP-VVI), wordt aan de hand van de verschillende daarbinnen onderscheiden aandachtsgebieden nader toegelicht. (Onder product 06.01.04 wordt een nadere algemene toelichting op het
MP-VVI gegeven.)
Voor alle projecten geldt dat zij in de voorbereidende fasen, verkenning (is er een probleem) en
planstudie (welke oplossing), uitgebreid getoetst worden op realisatie van door de provincie
voorgenomen beleid. Voor een groot deel is dit beleid vastgelegd in het Provinciaal Verkeers en
Vervoersplan (PVVP), maar ook andere beleidsterreinen (Provinciaal Milieuplan, Waterhuishoudingsplan, Streekplannen, Natuurbeleidsplan, etc) worden bij zowel de probleemverkenning
als de afweging van alternatieve oplossingsmogelijkheden nadrukkelijk in beeld gebracht en
afgewogen.
In dat opzicht is er geen directe een-op-een-relatie tussen na te streven beleidseffecten en concrete
infrastructurele projecten. Veelal is er dus sprake van gedachte realisatie van meerdere beleidseffecten door middel van realisatie van de concrete civieltechnische projecten. Toewijzing aan een
van de onderscheiden aandachtsgebieden is dan meestal meer als gevolg van een hoofdaanleiding,
terwijl dus een groter beleidseffect nagestreefd wordt.
De projecten die de komende jaren zullen worden gerealiseerd staan in de diverse
jaarprogramma’s (of jaarschijven) binnen het MP-VVI. Door omstandigheden, die de provincie
lang niet altijd in eigen hand heeft, is het soms niet mogelijk de projecten volgens de voorgenomen
planning te realiseren. Het betreft bijvoorbeeld tegenvallers met betrekking tot de planologische
inpassing, de verwerving van de benodigde gronden of het aangaan van overeenkomsten met
derden.
Wanneer er tegenvallers dreigen bij de realisatie van projecten wordt daarop ingespeeld door de
voorbereiding van andere projecten te versnellen. Dat betekent dat er jaarlijks tussen de
jaarprogramma’s en binnen de aandachtsgebieden enige verschuiving van projecten plaats kan
vinden. Die werkwijze heeft er ook in 2001 toe geleid dat het beschikbare volume vrijwel volledig
is besteed. De uitgaven per aandachtsgebied waren bovendien behoorlijk in overeenstemming met
de beschikbare volumes.
Daarbij is onderstaand als gevolg van de concreetheid van het MP-VVI de beleidsmatige
toelichting niet vertaalbaar in kwalitatieve beschrijvingen, maar concreet in tastbare
(volume)resultaten geformuleerd.
Met navolgende toelichting wordt gepreludeerd op het MP-VVI 2003-2007 dat Uw Staten voor
vaststelling bij het Jaarplan 2003 ter vaststelling zal worden aangeboden.
Structureel Onderhoud (volume € 15.781.568)
Het uitvoering van het meerjarenprogramma heeft er mede door versnelling van een aantal
projecten in geresulteerd dat per saldo 86% van het volume Structureel Onderhoud in 2001 is
besteed. Op een aantal projecten, waarvan het voornemen was deze versneld uit te voeren, zijn
geen of veel minder financiële middelen uitgegeven dan voorzien, waardoor het volume met
ongeveer € 2 miljoen is onderschreden.
De projecten waarvan de realisering was voorzien in 2001 en die door een langere voorbereidingstijd in 2001 niet in uitvoering konden worden genomen, zijn echter wel voorbereid en
aanbestedingsgereed gemaakt en zullen dan ook in 2002 in uitvoering worden genomen.
Van de circa 50 projecten in de overloop en het jaarprogramma 2001 (MP 2002-2006) opgenomen
projecten zijn in 2001 24 projecten (nagenoeg) afgerond.
Onder product 06.07.03 wordt een nadere concretisering gegeven.
Verkeersveiligheid (volume € 7.086.686)
Met betrekking tot de jaarschijf 2001 is in het MP VVI 2002-2006 een project (Aansluiting
Corridorweg, Reek (N324)) een jaar naar achteren geschoven, twee projecten naar voren gehaald
(Overdracht Macharen-Ravenstein (N626) en Rotonde Drie Hoefijzers (N285)) en is een project
toegevoegd (Krp. 269/Tilburgseweg en het wegvak tot rotonde Esbeek (N269)). Als gevolg van
een langere voorbereidingstijd is uitvoering van dit laatstvermelde project eerst in 2002 mogelijk.
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De voorgenomen ESB-projecten zijn in 2001 niet tot uitvoering gekomen vanwege een langere
voorbereidingstijd dan verwacht (overeenstemming met derden (OM en stroomleverancier) en een
planaanpassing). De ESB-projecten zullen binnenkort worden aanbesteed.
Per saldo is 90% van het volume Verkeersveiligheid besteed.
Van de circa 24 projecten, die in de overloop en het jaarprogramma 2001 (MP 2002-2006) zijn
opgenomen, zijn in 2001 10 projecten (nagenoeg) afgerond.
Onder product 06.05.03 wordt een nadere concretisering gegeven.
Aanleg en Reconstructie (volume € 6.691.897)
Met betrekking tot de jaarschijf 2001 zijn in het MP VVI 2002-2006 twee projecten toegevoegd
(VRI A2, Best (N619) en VRI Vosdonk, Etten-Leur (N640)), is een project doorgeschoven
(Aansluiting A59, Waalwijk) en is de voorziene aanleg van fietspaden (Oisterwijk-Haaren-Boxtel
(N624)) als gevolg van vertragingen in de planvoorbereiding (natuurcompensatie en
grondverwerving) naar 2004 doorgeschoven. Hoewel de omlegging Beek en Donk-Helmond in
2001 is gerealiseerd en opengesteld voor het verkeer is de eindafrekening nog niet gemaakt (bijna
€ 1,5 miljoen minder uitgegeven dan gepland).
Daarnaast zijn diverse bijdragen gerealiseerd (aan de gemeente Steenbergen voor de fietspaden
(€ 1,8 miljoen vanuit het jaarprogramma 2003), aan de gemeente Sint Oedenrode voor de aanleg
van de Noordelijke randweg (€ 0,9 miljoen vanuit het jaarprogramma 2003), aan de gemeente
Deurne voor de omlegging Vlierden en de overdracht van de weg Macharen – Ravenstein).
Per saldo is het volume overschreden met een bedrag van € 2,6 miljoen dit is een realisatie van
139%.
Van de circa 20 projecten, die in de overloop en het jaarprogramma 2001 zijn opgenomen, zijn in
2001 zeven projecten (nagenoeg) afgerond.
Onder product 06.06.01 wordt een nadere concretisering gegeven.
Project Doorstromingsmaatregelen Terheijdenseweg (volume € 1.425.324)
In 2001 heeft de aanbesteding en gunning van dit project plaatsgevonden. De besteding van de
middelen is in 2001 circa € 600.000 meer dan in het MP 2002-2006 voorzien.

Voorbereidingskosten (volume € 2.949.571)
De voorbereidingskosten zijn bedoeld voor de uitbesteding van werkzaamheden in het kader van
projecten (inhuren externe deskundigheid en capaciteit) die zich bevinden in de verkenningenfase,
planstudiefase en/of de realisatiefase (circa 130 projecten in het MP VVI 2002-2006). Ten
behoeve van in voorbereiding zijnde projecten is in 2001 € 2,4 miljoen besteed aan onderzoeken.
Uiteindelijk is bijna € 0,5 miljoen minder uitgegeven aan voorbereidingskosten.
Onder product 06.06.04 wordt een nadere concretisering gegeven.
Telematica (volume € 680.670)
De benaming Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) geeft de inhoud van dit aandachtsgebied
beter weer. In het projectenboek “Dynamisch Verkeersmanagement” van 2001 zijn de projecten
opgenomen die de komende jaren zullen worden uitgevoerd. Omdat het een relatief nieuw
aandachtsgebied betreft, kost de ontwikkeling van projecten en de uitvoering van maatregelen veel
tijd. Voor een aantal projecten is de uitvoering ter hand genomen (functionele snelheidsadvisering
bij VRI’s; praktijkproef Dynamische Snelheidsinformatie; alternatieve wegverlichting;
functioneren van verkeersregelinstallaties).
In totaal is in 2001 € 300.000 minder uitgegeven dan gepland als gevolg van vertragingen in de
projectvoorbereiding.
Onder product 06.05.03 wordt een nadere concretisering gegeven.
Ontsnippering (volume € 226.890)
Bij het Bestuursakkoord zijn middelen vrijgemaakt voor de realisering van faunavoorzieningen in
het kader van ontsnippering. De middelen hebben hun vertaling gekregen in concrete investeringsmiddelen voor de jaren 2001 t/m 2003. In 2001 is begonnen met een klein volume voor
ontsnipperingsmaatregelen (de realisatie van twee faunapassages en een eco-duiker).
In totaal is in 2001 € 35.000 meer uitgegeven.
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Onder product 06.06.01 wordt een nadere concretisering gegeven.
Doorstromingsmaatregelen (volume € 136.134)
Het volume Doorstromingsmaatregelen wordt ingezet in projecten die de doorstroming van met
name het openbaar vervoer bevorderen. De financiële middelen zijn voor 10% besteed aan het
DVM-project Tilburg-Waalwijk. Er zijn onvoldoende projecten aanwezig voor de aanwending van
de beschikbare middelen.
Onder product 06.06.01 wordt een nadere concretisering gegeven.
Grondverwerving (volume € 1.955.793)
De voor grondverwerving benodigde middelen worden doorgaans afgestemd op de planning van
voorgenomen projecten. In de gegeven situatie is de planvorming van een aantal projecten
achtergebleven, waardoor het nog niet mogelijk was de gronden (volledig) aan te kopen.
Noodgedwongen is de grondverwerving voor een aantal projecten vertraagd (w.o. de projecten
Oisterwijk - Haaren - Boxtel, omlegging Alphen en PW205 – Gemert).
Er is in 2001 bijna € 600.000 minder uitgegeven dan voorzien. Naar de huidige inschatting zullen
de gronden voor deze projecten in 2002 worden verworven.
Onder product 06.08.01 wordt een nadere concretisering gegeven.
Monitoring meetnet (volume € 234.151)
Al een aantal jaren zijn in het MP VVI middelen opgenomen voor de monitoring van het meetnet.
De afgelopen jaren zijn de voorzieningen aangebracht en in 2001 is het project afgerond.
Onder product 06.08.03 wordt een nadere concretisering gegeven.
Stedelijke gebieden (volume € 809.090)
Binnen dit aandachtsgebied worden projecten uitgevoerd op het gebied van elektronische controle
systemen, fietsstallingen, fietsroutes, overige projecten in verband met reconstructies en lightrail.
In 2001 was de realisatie van ruim 20 projecten voorzien. Met deze projecten was niet het gehele
volume ingevuld. Omdat ook een aantal voorziene projecten niet tot realisatie is gekomen, resteert
een bedrag van bijna € 230.000.
Onder product 06.01.08 wordt een nadere concretisering gegeven.
Stimuleringsregeling (volume € 15.614.577, waarvan provinciaal deel € 2.442.699)
Van het investeringsprogramma maakt de stimuleringsregeling deel uit. In het jaar 2001 is door
middel van de stimuleringsregeling ten behoeve van circa 60 infrastructuurprojecten een financiële
bijdrage vestrekt. Het provinciale aandeel in de regeling ter grootte van € 2,4 miljoen is geheel
besteed. Het GDU deel daarentegen is met een bedrag van iets meer dan € 1,8 miljoen
onderschreden.
Onder product 06.01.05 wordt een nadere concretisering gegeven.
Eindresultaat
In het vorenstaande is aangegeven op welke wijze de bestedingen van de volumes van de
verschillende aandachtsgebieden heeft plaatsgevonden. Per saldo is 97% van het beschikbare
investeringsvolume in 2001 besteed. De overschrijdingen en onderschrijdingen van de volumes
van de afzonderlijke aandachtsgebieden zullen verwerkt bij de opstelling van het eerstvolgende
MP VVI 2003-2007.
VERVREEMDING AANDELEN BBA

Op 29 juni 2001 zijn de BBA-aandelen overgedragen aan CGEA, die daar voor € 21.589.035
betaalde. Daarmee werd een proces afgesloten dat in 1997 is gestart. Aanleiding voor de
vervreemding van de aandelen was voor Provinciale Staten om een schijn van belangenverstrengeling te voorkomen nu het College van GS het bevoegd gezag voor het streekvervoer in
Brabant was geworden en door middel van aanbestedingen per 1 januari 2002 concessies moet
gaan verlenen. Met 47% van de aandelen was dat echter geen gelopen koers. In een langdurig en
zorgvuldig proces is met de andere aandeelhouders (ConneXXion en de BV Stadsvervoer)
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overeenstemming bereikt over de wijze waarop alle aandelen van het bedrijf te koop zouden
worden aangeboden. Daarbij zijn de Raad van Commissarissen, de Directie en de
Ondernemingsraad van de nv BBA telkens nauw betrokken. De belangrijkste criteria waaraan wij
de kopende partij toetsten waren continuïteitsperspectieven voor de BBA, brede ervaring en kennis
van OV én ervaringen met een overheid als opdrachtgever. Aan deze voorwaarden voldeed
CGEA.
De netto verkoopopbrengst ( € 18.315.786,--) is in zijn geheel bestemd voor de vernieuwing van
het openbaar vervoer. Door hard en inventief onderhandelen zijn alle garantiedelen van de
verkoopsom direct in handen van onze provincie gekomen. Vanwege de afgegeven garanties is het
wellicht risicovol deze delen van de verkoopsom vóór afloop van de garantietermijnen deze gelden
in te zetten als dekkingsmiddel.

Budgetraming en -realisatie beleidsonderdeel (in €)
06

Verkeer en Vervoer

2001
begroting

Totaal Lasten
Totaal Baten

2001
realisatie

2001
verschil

172.222.343 170.213.097

2.009.246

81.445.906

Resultaat beleidsonderdeel

81.737.773

291.866
2.301.112
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06.01 VERKEER EN VERVOER
06.01.01 Beleidsontwikkeling verkeer en vervoer
4

Productomschrijving
Het algemene kader van het verkeers- en vervoersbeleid voor de korte en lange termijn is
vastgelegd in het provinciale verkeers- en vervoersplan 1998-2002. Ter aanvulling en andere
invulling van het PVVP zijn diverse deelnota’s verschenen met een nadere uitwerking op
onderdelen van het beleid. Dat geldt ondermeer voor de beleidsvisie Sporen, het programma
Personenvervoer van Morgen en de reeds eerder verschenen visie op de wegenstructuur Samen
over Wegen en het beleidsplan Samen vaart maken.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Binnen dit kader zijn in 2001 de volgende thema’s nader uitgewerkt:
• Verstedelijking en verkeer en vervoer
De B5 partners – de gemeenten Breda, Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Eindhoven en Helmond,
het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven en de Provincie Noord-Brabant – zijn gestart met
de opstelling van een streefbeeld dan wel toetsingskader voor ‘Bereikbaarheid BrabantStad’.
In juni 2001 hebben de Staten de Visie Sporen vastgesteld.
• Goederenvervoerbeleid
Samen met de provincies Zuid-Holland, Zeeland en Limburg, de Regionale Directies van
Rijkswaterstaat en het logistieke bedrijfsleven is ‘Incodelta Zuid’ opgericht. Dit programmabureau voert concrete projecten uit die een extra impuls geven aan de bereikbaarheid en
doorstroming in Zuid Nederland voor goederenstromen.
Het Plan van Aanpak voor de opstelling van de Strategie Goederenvervoer is vastgesteld.
Gestart is met de opstelling van de strategie zelf.
• Sociaal- en recreatief verkeer
In 2001 is door middel van een literatuurstudie het recreatief verkeer nader in beeld gebracht.
Op grond van deze studie kan worden geconcludeerd dat in de (nabije) toekomst voor deze
verkeersstromen problemen op het gebied van bereikbaarheid, veiligheid of leefbaarheid
verwacht mogen worden. Vertegenwoordigers van het toerisch/recreatief bedrijfsleven,
Statenleden en Belangengroeperingen hebben vervolgens in een ‘versnellingskamer’
aangegeven welke oplossingen voor de (toekomstige) problemen kansrijk kunnen zijn en welke
rol verwacht wordt van de provincie.
• Parkeerbeleid
Het PVVP geeft aan dat we streven naar de totstandkoming van een regionaal parkeerbeleid.
Inventarisaties bij gemeenten (parkeerbeleid is de bevoegdheid van gemeenten) in 1997
leverden het beeld op dat gemeenten geen behoefte hebben aan een regionaal parkeerbeleid. In
2001 is voor dit onderwerp – o.a. naar aanleiding van een tussenevaluatie van het Programma
Personen-vervoer van Morgen – opnieuw aandacht gevraagd. In december 2001 is gestart met
een consultatie van gemeenten. Binnen het Programma Personenvervoer van Morgen is gestart
met een haalbaarheidsonderzoek naar transferia.
• Communicatie
Voor de uitvoering van het PVVP is een belangrijke rol toegekend aan de gebiedsgerichte
samenwerking met gemeenten. In 2001 is samen met de gemeenten gewerkt aan de opzet van
de overlegtafels in de regio 's-Hertogenbosch en Breda.
ONTWIKKELINGEN RIJKSBELEID

Het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP) was in 2001 een belangrijk rijksproject waarop
in verschillende stadia vanuit Brabant is gereageerd. Naast de formele inspraaknotitie op het
concept is samen met de partners van de Alliantie Zuid Nederland het bereikbaarheidsprofiel
'Bereikbaar Rendement' opgesteld. Dat profiel heeft dienst gedaan in de landsdelige overleggen
tussen de Alliantie Zuid en het Ministerie van V&W en bij toelichtingen op de Zuid-Nederlandse
ICES-claims. Verder is in Alliantieverband intensief overleg gevoerd met de indieners van het
'amendement Dijsselbloem'. Dit heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat er voor de periode tot
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2006 een extra investeringsimpuls van in totaal € 34 miljoen beschikbaar is gekomen voor
infrastructuur-projecten binnen onze provincie (inclusief het grondgebied van het SRE).
In 2001 is gestart met de voorbereidingen voor een aanpassing van het PVVP .
Binnen de Strategische Agenda Milieu, Economie en Ruimte is in 2001 gewerkt aan de invulling
van het thema 'Bereikbaarheid'.
In 2001 geleverde beleidsprestaties:
- Bereikbaarheidsprofiel 'Bereikbaar Rendement'
- Visie Sporen
Niet gepland maar wel in 2001 gerealiseerd:
- ICES-claims op het terrein van Verkeer, Vervoer en Infrastructuur;
- Adviezen en standpunten voor discussies in IPO-verband en met het ministerie van V&W over
decentralisatie (infrastructuur) en bekostiging van het openbaar vervoer;
- Adviezen ter ondersteuning van het amendement Dijsselbloem.
Wel aangekondigd voor 2001, maar niet gerealiseerd:
- Visie goederenvervoer; oorzaak: personele knelpunten (o.a. prioriteit gegeven aan IJzeren
Rijn);
- Concept beleidsplan sociaal recreatief verkeer; oorzaak: zeer verschillend niveau van
probleembesef bij partners; de problemen zijn diffuus.
Jaarverslag
2000

Adviezen ten aanzien van reacties op rijksnota's

begroting
2001
3

Jaarverslag
2001
25

De opstelling van het rijksbeleid (NVVP en 5e Nota) en de op komst zijnde regiocontracten waren
in 2001 de belangrijkste onderwerpen voor intensief overleg met het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat, in IPO-verband en met de Alliantiepartners. Voor elk bestuurlijk overleg zijn adviezen
dan wel analyses gemaakt.

6

Exploitatie: lasten en baten (in €)
06.01.01. Beleidsontwikkeling verkeer en
vervoer

2000

2001

2001

2001

realisatie

begroting

realisatie

verschil

840.514

896.293

795.334

100.959

496.494
344.020

554.641
341.652

464.304
331.030

90.337
10.622

0

0

0

0

totale lasten

840.514

896.293

795.334

100.959

totale baten

0

0

0

0

apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten

Totaal
verschillen
Het verschil in apparaatskosten is onder meer ontstaan door detachering van 1 fte vanaf 1 januari
tot half november. Ook is via herprioritering meer capaciteit ingezet op de meer
uitvoeringsgerichte producten ten koste van de inzet op dit beleidsontwikkelingsproduct.
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Productieprestaties
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06.01.03 Projecten verkeer en vervoer
4

Productomschrijving
Het Uitvoeringsprogramma van het PVVP - het Libretto - kent een groot aantal projecten die
grotendeels met de partners worden uitgevoerd. Per mei 2001 is de stand van zaken van alle
projecten beschreven in de 'Voortgangsrapportage PVVP'.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Productieprestaties
Gebiedsgerichte aanpak (GGA): gebieden met een
Meerjarig uitvoeringsprogramma
Afgeronde Librettoprojecten
Te starten Libretto-acties
Lopende Libretto-acties
Niet gestart Libretto-acties

Jaarverslag
2000
3

begroting
2001
6

Jaarverslag
2001
3

Pm

17

26

Pm
Pm

48
15

40
13

Toelichting
Binnen de gebiedsgerichte aanpak zijn er minder gebieden dan gepland met een meerjarig
uitvoeringsprogramma. De regio Breda is op dit moment niet toe aan een uitvoeringsprogramma,
de regio West (GSV) is bezig met de voorbereiding van een programma en op de SRE heeft de
provincie op dit punt geen directe invloed. Door de komst van het NVVP en de daaruit
voortvloeiende verplichting het PVVP aan te passen zijn enkele Libretto-acties niet
gestart/uitgevoerd. Deze acties, de Communicatiestrategie PVVP en het Verkeers- en
Vervoersberaad, zullen ingepast worden in het beleidsontwikkelingsproces 'aanpassing PVVP' dat
in 2003 officieel van start gaat en naar verwachting in de tweede helft van 2003 zal worden
afgerond.
Het ISA-project Tilburg (Intelligente SnelheidsAanpassing) is met succes in 2001 afgerond. De
provincie Noord-brabant zal zich sterk maken voor deelname aan fase 2 van dit project.
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Exploitatie: lasten en baten (in €)
06.01.03. Projecten verkeer en vervoer
apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
0310 1b
0310 2c
0340 9d
0340 9e
0340 9k
0340 9l
0340 9q
0340 9r
0340 9s
0340 9t
0340 9u
0340 9v

Kosten van onderzoeken
Kapitaallasten aanleg en reconstructie
Aanpak goederenvervoer
Activiteitenbudget Provinciaal Verkeers- en
Vervoerplan (PVVP)
Subsidie Stichting VCC-Brabant
Subsidie Stichting MCA-Brabant
Provinciale uitgaven vervoersmanagement
Werkbudget alliantie en Interregiospoor
Projecten vervoersmanagement
Website verkeer & vervoer
Bereikbaarheidsprofiel alliantie
Zuid-Nederland
Werkbudget Incodelta

totale lasten

2000
realisatie

2001
begroting

2001
Realisatie

2001
verschil

937.260

1.315.949

886.594

429.355

553.642
383.618

777.970
537.979

517.580
369.014

260.390
168.965

1.456.189

1.811.249

2.420.731

-609.482

142.506
79.049
18.152
815.091

146.718
734.966
9.652
916.121

-4.212
-655.917
8.500
-101.030

406.133
121.159
0
20.420
49.916
34.033
90.756

406.133
121.159

8.803
68.378

0
0
0
20.123
49.916
25.230
22.378

34.034

8.503

25.531

2.393.449

3.127.198

3.307.325

-180.127

232.803
328.991

0
328.991

82.629
328.991
692.475

82.629
0
692.475

561.794

328.991

1.104.094

775.103

78.476
824.865
190.731
33.126
328.991

297

baten
1340 9g
1340 9q
1340 9x

Inkomsten activiteitenbudget PVVP
Rijksbijdrage vervoersmanagement
Onttrekking uit reserve vernieuwing O.V.

totale baten

Totaal
verschillen
Apparaatskosten direct
Door langdurige ziekte, zwangerschapsverlof en vacature zijn de gerealiseerde apparaatskosten
lager dan gepland. De werkzaamheden - vooral gerelateerd aan communicatieactiviteiten - zijn
deels uitbesteed, waardoor het Activiteitenbudget zwaarder is belast dan gepland.
Programmatisch lasten
Op basis van de reguliere overhevelingsprocedure is een bedrag van € 129.300 overgeheveld naar
2002. Het betreft overhevelingen t.b.v. de Aanpak goederenvervoer, het Werkbudget Alliantie en
Interregiospoor, de projecten vervoersmanagement, de website Verkeer en Vervoer en het
Werkbudget Incodelta.
M.b.t. de overschrijding van het Activiteitenbudget: zie de Informatieve Slotwijziging 2001. Het
restantbedrag dat daarmee niet wordt verklaard, wordt ruimschoots gecompenseerd door de
inkomsten op het Activiteitenbudget.
M.b.t. de kapitaallasten: e.e.a. is het gevolg van de verkoop van de BBA-aandelen (zie product
06.01.08).
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06.01.04 Infrastructuurplanning
4

Productomschrijving
VERKENNINGEN

Het product infrastructuurplanning levert bijdragen aan de ontwikkeling van dit beleid betreffende
de weginfrastructuur, dat wordt benaderd vanuit de totale infrastructuur in de provincie. Door de
samenhang van de rijks-, provinciale en gemeentelijke wegen te beschouwen, worden oplossingen
in beeld gebracht om een optimale ordening en gebruik van de verschillende wegennetten te
bereiken (beheersbeleid). Dit betekent dat binnen de product aandacht wordt geschonken aan de
infrastructuur voor het autoverkeer, fietsverkeer en openbaar vervoer.
Door studie te verrichten naar bepaalde vormen van problematieken (bijvoorbeeld bebouwde
kommen, fietsvoorzieningen, doorsnijding verkeersluwe gebieden, doorstromingen openbaar
vervoer), worden plannen ontwikkeld voor de aanpak van infrastructurele knelpunten ten aanzien
van genoemde thema’s. Daarbij worden “signalen uit de maatschappij” nadrukkelijk betrokken via
overleggen met gemeenten, belangengroeperingen en brancheorganisaties.
Onder dit product zijn tevens projecten ondergebracht ten aanzien van:
•
projectverkenningen voor de provinciale infrastructuur, gericht op de middellange en lange
termijn;
•
advisering en participatie in projecten betreffende het rijkshoofdwegennet;
•
verkeersmanagement, met name in relatie tot de rijkswegen;
•
verkeersbeheersing in het landelijk gebied/natuurgebieden (bereikbaarheidsplannen)
Ook de in het kader van Duurzaam Veilig uit te voeren verkenningen naar huidige of in de
toekomst te verwachten knelpunten op het regionaal verbindend wegennet en de daarop uit te
voeren planstudies zijn onder dit product meegenomen. Belangrijk element daarin bij beide is de
implementatie van het beleidsuitgangspunt Duurzaam Veilig in de komende jaren. De andere
onderdelen van de infrastructuur (spoorlijnen, waterwegen en buisleidingen) zullen ook steeds
meer aandacht gaan vragen.
MEERJARENPROGRAMMA VERKEER, VERVOER EN INFRASTRUCTUUR

Onder dit product valt ook het opstellen van het Meerjarenprogramma Verkeer, Vervoer en
Infrastructuur (MP-VVI), dat jaarlijks door Uw Staten tegelijk met het provinciale Jaarplan wordt
vastgesteld en dat de basis voor uitvoering van een aantal producten omvat.
In het MP-VVI worden infrastructurele projecten opgenomen, die de provincie voornemens is te
realiseren in de eerstkomende vijf jaren. Het is een investeringsprogramma, waarbij de door Uw
Staten vastgestelde volumes in enig jaar voor de verschillende aandachtsgebieden bepalend zijn
voor de investeringen. Het betreft bijvoorbeeld voor de afdeling Infra de aandachtsgebieden
Structureel Onderhoud, Verkeersveiligheidsprogramma, Aanleg en Reconstructie, Telematica en
Ontsnippering. De volumes ‘voorbereidingskosten’ en ‘grondverwerving’ worden gebruikt voor de
voorbereiding van projecten (inhuur van externe deskundigheid en capaciteit) en -indien nodig- de
grond-verwerving van de projecten binnen deze aandachtsgebieden.
Doorgaans kennen veel projecten een lange looptijd, te beginnen met een verkenningenfase, een
planstudiefase en een realisatiefase. Opname in het meerjarenprogramma betekent dat het project
in de realisatiefase komt, hetgeen inhoudt dat het project (milieu)technisch wordt uitgewerkt,
besteks-gereed wordt gemaakt, de benodigde gronden worden verworven, overeenkomsten met
derden worden aangegaan en het project planologisch wordt ingepast. De realisatie van een project
-te beginnen met de voorbereiding en overgaand in de uitvoering- duurt, afhankelijk van de
omvang en de complexiteit, tenminste zes maanden tot vele jaren zoals bij de omlegging Beek en
Donk – Helmond.
Met betrekking tot de gereedkoming van een project kan nog onderscheid worden gemaakt in de
openstelling of ingebruikname van de weg of de (verkeers)voorziening, de feitelijke oplevering en
de financiële afwikkeling. Projecten die in 2000 en voorgaande jaren in uitvoering zijn genomen,
maar die nog niet zijn voltooid of waarvan de financiële afwikkeling niet (volledig) heeft plaatsgevonden komen in de zogenoemde overloop van het meerjarenprogramma in de jaarschijf 2001.
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Het meerjarenprogramma is een jaarlijks voortschrijdend programma. Dat betekent dat er
enerzijds projecten zijn die door vertraging in de planvoorbereiding een jaar naar achteren
schuiven en er anderzijds projecten zijn die versneld worden aangepakt. Het meerjarenprogramma
is in die zin steeds een bijstelling van het vorige meerjarenprogramma en wordt ieder jaar in
augustus in concept vastgesteld door ons College naar de laatste stand van zaken. Uw Staten
nemen dan in de loop van het jaar een besluit over het programma, dat een bijlage is van de
begrotingsstukken.
Jaarlijks wordt gewerkt aan ruim 140 projecten in de verschillende fasen van voorbereiding en
uitvoering en ruim 50 projecten in de zogenoemde overloop.
Het MP-VVI vindt in Jaarplan en Jaarverslag 2001 zijn vertaling onder diverse producten.

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Beleidsprestaties gerealiseerd
MP-VVI 2002-2006

begroting
jaarverslag
2001
2001
Augustus 2001 In juni 2001 zijn de voorbereidingen afgerond en
het boekwerk is (na vaststelling op 28 augustus
door GS) regulier bij de behandeling van het
Jaarplan 2002 door PS vastgesteld.

Productieprestaties

Jaarverslag
2000
27
--

Aantal verkenningen
Aantal planstudies afgerond
Aantal adviezen
Aantal planstudies in portefeuille

6

24

begroting
2001
11
-6
18

jaarverslag
2001
13
10
6
20
(waaronder 4
MER's)

Exploitatie: lasten en baten (in €)
06.01.04 Infrastructuurplanning

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

apparaatskosten

540.305

725.523

505.030

220.493

314.737
225.568

425.679
299.844

294.829
210.201

130.850
89.643

0

0

0

0

totale lasten

540.305

725.523

505.030

220.493

totale baten

0

0

0

0

direct
indirect

programmatische lasten

Totaal
verschillen

220.493

Apparaatskosten direct:
Als gevolg van het integraal onderbrengen van direct aan producten toe te rekenen apparaatskosten
(op basis van tijdregistratie) zijn zo’n 2.400 uren (en daarmee kosten) terechtgekomen op
projecten onder de begrotingsnummers van de aandachtsgebieden uit het MP-VVI en niet op
onderhavig begrotingsnummer.
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06.01.05 Projecten mobiliteit
4

Productomschrijving
Het product ‘Projecten mobiliteit’ behelst het bevorderen van mobiliteitsprojecten van derden of
van samenwerkende instanties (inclusief de provincie) door middel van begeleiding, beoordeling
en subsidiering van projecten. De hoofddoelstelling daarbij is beperking van de groei van het
autoverkeer en het stimuleren van alternatieve vervoerwijzen.
Dit product bevat één van de belangrijkste financieringsinstrumenten van het PVVP: de
subsidieverordening ‘Stimuleringsregeling Verkeer en Vervoer’. Op basis van de stimuleringsregeling subsidieert de provincie projecten van gemeenten, bedrijven en instellingen die het
provinciale verkeers- en vervoerbeleid uitvoeren. Projecten die binnen dit product voor een
bijdrage in aanmerking komen zijn:
• de aanleg en verbetering van fietspaden
• voorzieningen openbaar vervoermaatregelen
• het duurzaam veilig inrichten van wegvakken, kruispunten en gebieden
• aanleg en verbetering van carpoolplaatsen
• het verkeersluw maken van natuurgebieden
De stimuleringsregeling is in het Meerjarenprogramma Verkeer, Vervoer en Infrastructuur
opgenomen als aandachtsgebied.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
De geplande provinciale uitgaven voor dit aandachtsgebied binnen het Meerjarenprogramma zijn,
ondanks het feit dat er in totaal minder is uitgegeven, toch volledig gerealiseerd. De te ontvangen
GDU wordt in een reserve gestort waarop conform de voorschriften rentebijschrijving plaatsvindt.
Eerst worden de provinciale middelen volledig benut waarna vervolgens de middelen uit de
gevormde reserve worden onttrokken.
In het uitvoeringsprogramma Stimuleringsregeling Verkeer en Vervoer zijn in 2001, zoals elk jaar
voorstellen geformuleerd voor financiele bijdragen aan projecten. In onderstaande tabel met
productieprestaties is aangegeven hoeveel projecten het in 2001 betrof.
Productieprestaties
Aantal gesubsidieerde projecten:
- waarvan infrastructurele projecten < 10 miljoen euro
- waarvan innovatieve niet infrastructurele projecten
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Jaarverslag
2000
96

begroting
2001
55
50
5

jaarverslag
2001
93
88
5
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Exploitatie: lasten en baten (in €)
06.01.05. Projecten mobiliteit
apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
0310 2c
0340 9m
0340 9o
0340 9p

Kapitaallasten aanleg en reconstructie
Stelpost personeelslasten PVVP
Kapitaallasten PVVP
Toevoeging aan reserve GDU

totale lasten

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

81.346

121.909

171.760

-49.851

48.051
33.295

71.527
50.382

100.271
71.489

-28.744
-21.107

13.802.962

15.447.638

16.322.786

-875.149

2.011.172

2.217.125

1.425.725
10.366.065

2.206.520
60.687
2.394.981
10.785.449

2.097.259
12.008.402

-10.605
60.687
297.722
-1.222.953

13.884.308

15.569.547

16.494.546

-925.000

10.366.065

10.785.449

12.008.402

1.222.953

baten
1340 9k
1340 9l

Gebundelde doeluitkering (GDU) projecten
PVVP
Onttrekking uit de reserve GDU

totale baten

0

10.366.065

10.785.449

0

12.008.402

1.222.953

Totaal
verschillen

297.953

06 Verkeer en Vervoer

Toelichting
In 2001 is extra GDU door het Rijk uitgekeerd. Er is een bedrag van € 377.908 aanvullende GDU
over de jaren 2000 en 2001 uitgekeerd t.g.v. het aanpassen van de landelijke verdeelsleutels en er
is een bedrag van € 844.864 uitgekeerd als prijscompensatie over de jaren 2000 en 2001.
Apparaatskosten direct
Op dit product zijn meer uren ingezet door de keuze prioriteit te leggen bij uitvoeringsgerichte
producten.

7

Investeringen (in €)
06.01.05 Mobiliteit (GDU)

jaarrekening
2000

Investering cfm investeringsschema

5.555.467

06.01.05 Mobiliteit

jaarrekening
2000

Investering cfm investeringsschema

8

2.215.809

begroting jaarrekening
2001
2001
13.172.000

verschil
2001

11.328.100

1.843.900

begroting jaarrekening
2001
2001

verschil
2001

2.482.000

2.442.699

39.301

begroting jaarrekening
2001
2001
12.738.197 15.633.550

verschil
2001
2.895.353

Reserves en voorzieningen in (€)
06.01.05 GDU

jaarrekening
2000
14.731.551

Stand per 31-12 ( in €)
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Financiële Toelichting
Dat in plaats van de geplande investeringen van € 15.654.000 (€ 13.172.000 + € 2.482.000)
slechts
€ 13.770.799 is gerealiseerd, is met name veroorzaakt door het niet tijdig in uitvoering van een
aantal grote subsidieprojecten en het niet volgens planning indienen van eindafrekeningen. Bij het
plannen wordt met deze aspecten zoveel mogelijk rekening gehouden. Verder blijkt dat veel
gemeenten kiezen voor het zogenaamde open planproces. In de praktijk blijkt dat daardoor de
planontwikkeling steeds meer tijd vergt, waardoor het langer duurt voordat projecten opgestart
worden.
Het financieel plaatje van de “reserve GDU” is als volgt:
Begin saldo GDU 2001
GDU 2001
Prijscompensatie GDU 2000 en 2001
Aanvullende GDU 2000 en 2001 t.g.v. aanpassing verdeelsleutels
Provinciale middelen 2001
Totaal beschikbaar (incl. reeds uitgegane verplichtingen)
Uitgaven 2001
Eindsaldo GDU excl. Rente
Rente

14.731.550,43
10.785.629,69
844.864,34
377.908,16
2.403.698,90
29.143.651,52
13.770.798,43
15.372.853,09
260.578,70
15.672.431,79
68,21

Afronding
Eindsaldo GDU 2001

15.633.500,00

06.01.07 Uitvoering wegenwet/wegenverkeerswet
4

Productomschrijving
Naast de verantwoordelijkheden zoals deze in de Wegenwet en Wegenverkeerswet zijn vastgelegd,
worden onder dit product een groot aantal activiteiten uitgevoerd met betrekking tot publiekrechtelijke en privaatrechtelijke taken die het ongestoord gebruik van het provinciaal wegennet
veiligstellen.
Dit houdt o.a. in:
• het vaststellen van grenzen bebouwde kommen;
• het op- en vaststellen van wegenleggers (areaal-gegevens);
• het verlenen van vergunningen en ontheffingen van verbodsbepalingen;
• het handhaven in het kader van de provinciale wegenverordening, waaronder de verleende
vergunningen en ontheffingen van verbodsbepalingen;
• het afhandelen van beroeps-, bezwaarschriften en (een toenemend aantal) schadeclaims
voortvloeiende uit de wettelijke en/of provinciale regelgeving;
• het adviseren aan de Rijksdienst voor het wegverkeer m.b.t. de routing van bijzondere
transporten.
Dit product kent een nauwe relatie met de producten uit de onderhoudsbegroting zoals opgenomen
onder de producten 06.07.01 en 06.07.02 (respectievelijk `Beheer&Onderhoud provinciale wegen’
en `Exploitatie provinciale wegen’).

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Beleidsprestaties gerealiseerd
Nota “N-nummering provinciale
wegen”
Evaluatie Overdrachtenbeleid

Begroting
2001
April 2001
Eind 2001

60

jaarverslag
2001
Vastgesteld GS dd 27 maart 2001 en behandeld
in Cie VVW .
De conceptnotitie is eind 2001 gereed gekomen
en zal begin 2002 (omstreeks april) tbv
besluitvorming in procedure gebracht.
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Nieuw

Rapportage “Eenzijdige ongevallen”

Nieuw

Beleidsprestaties niet gerealiseerd

begroting
2001
Najaar 2001

Beleidsnotitie “Wegenbeheer
Noord-Brabant 2001”

Beleidsnotitie “Wegenverordening
Noord-Brabant 2001”
Nota “Nadeelcompensatieregeling
Kabels en Leidingen”

Notitie “Richtlijnen Ontwerp NietAutowegen (RONA)”
Notitie “Blauwe/Paarse Net”

De rapportage is eind 2001 afgerond. De
rapportage zal niet aan GS en de Cie VVW
worden aangeboden, maar intern de basisinfo
voor beleidsformulering en aanpassing geven.
Rapportage is eind 2001 afgerond. De rapportage
zal niet aan GS en de Cie VVW worden
aangeboden, maar intern de basisinfo voor
beleidsformulering en aanpassing geven.

Jaarverslag
2001
Doorgeschoven bij Marap 2001-II naar 1e
kwartaal 2002 ivm vacatures, c.a. Daarnaast is
meer tijd nodig gebleken voor een verdergaande
actualisatie m.b.t. de rol van de
wegvakkentheorie en het veroorzakerprincipe
binnen het wegbeheer.
2001
Doorgeschoven bij Marap 2001-II naar 2002 ivm
(afhankelijk van het nog steeds onduidelijk zijn van een besluit
IPO-overleg) van het IPO inzake een modelverordening.
Mogelijk 2001 Doorgeschoven bij Marap 2001-II naar eind 2002
(afhankelijk van i.v.m. het nog steeds onduidelijk zijn van een
IPO-overleg) besluit van het IPO ter zake. Als gevolg hiervan
is de bevriezingsregeling gehandhaafd (en
daarmee ook mogelijke financiële claims van
exploitatiemaatschappijen ter zake).
Oktober 2001 Doorgeschoven bij Marap 2001-II naar eind
2002 ivm de vertraagde voorbereidingen van de
landelijke werkgroep ter zake.
Nieuw
Notitie is bedoeld als actualisatie mbt binnen 10
jaar over te dragen wegen van en naar PNB. De
voorbereidingen zijn nagenoeg afgerond en in het
1e kwartaal zal e.e.a. leiden tot een collegenotitie
ter zake.

Productieprestaties

Jaarverslag
2000
80
5
5
5
80
20
8
3
3
3
70
900
5
430
45
50
45

Aantal klachten en verzoeken
Vaststellen grenzen bebouwde kommen
Aantal op te maken wegenleggers
Aantal vast te stellen wegenleggers
Aantal tijdelijke verkeersmaatregelen
Aantal definitieve verkeersmaatregelen
Aantal bezwaren
Aantal beroepen
Aantal hoger beroepen
Aantal voorlopige voorzieningen
Ontheffingen doorlopende transporten
Ontheffingen exceptionele transporten
Fretteervergunningen
Vergunningen provinciale wegverordening
Evenementen
Tankstations
Overige vergunningen

begroting
2001
80
5
5
5
80
20
5-10
0-5
0-5
0-5
70
900
5
45
50
45

jaarverslag
2001
40*
7
4
4
50
14
4
1
2
68
1.191
6
64
42
41
63**

*) Dit zijn 25 K&V schriftelijk en circa 15 telefonisch, de hoeveelheid die bij Districten wordt
ondervangen is onbekend maar vermindert het aantal bij Beheer waarschijnlijk. (zie ook 06.07)
**) Dit zijn ontheffingen op grond van het RVV
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Rapportage “Verkeersveiligheid
vrachtautoverkeer”

06 Verkeer en Vervoer

6

Exploitatie: lasten en baten (in €)
06.01.07 Uitvoering
wegenwet/wegenverkeerswet
apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
totale lasten

2000

2001

2001

2001

realisatie

begroting

realisatie

verschil

487.123

960.900

648.456

312.444

287.745
199.378

563.780
397.120

378.559
269.897

185.221
127.223

0

0

0

0

487.123

960.900

648.456

312.444

7.351

76.423

93.017

16.594

7.351

76.423

93.017

16.594

baten
1310 0b

Vergoeding van kosten voor het opmaken
van wegenleggers

totale baten

Totaal
verschillen

329.038

Infrastructuur.
Apparaatskosten direct:
De op dit product ingezette capaciteit is gedurende het begrotingsjaar aanzienlijk lager gebleken
als direct gevolg van in totaal bijna 2,0 fte aan vacatures gedurende het jaar en bijna 1,0 fte aan
detacheringen bij andere organisatieonderdelen (tezamen afgerond 5.500 uren).
Programmatische baten:
De afwijkingen in de baten vanuit de wegenleggers komen voort uit betalingen van vorderingen in
het jaar volgend op het jaar van de daadwerkelijke verplichting. In het bedrag van 2001 zitten
rekeningen vanuit 2000 verwerkt (zie lage realisatie 2000), daardoor ontstaat in 2001 een
incidentele overschrijding op het begrote bedrag (tegenover een onderschrijding in het Jaarverslag
2000). In 2000 zijn 2 wegenleggers verrekend, in 2001 10 waarvan 1 ook uit 1999. Rekening
houdende met de incidentele verrekeningen laat zien dat het gerealiseerde bedrag feitelijk lager
uitvalt; dit berust structureel op een besluit naar aanleiding van de wet ARHI, op grond daarvan
wordt voor wegenleggers aan gemeenten 50% van de daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening
gebracht. In de begroting 2003 wordt voorgesteld de baten structureel met € 30.000 te verlagen.
[Bron: Portefeuillestuk Noord-Brabant waarin met het voorstel daartoe wordt ingestemd (06-011997 gedeputeerde Van Harten). Zaaknummer/PARS 440046].

06.01.08 Stedelijke gebieden
4

Productomschrijving
Het product ‘Stedelijke gebieden’ bestaat feitelijk uit twee aandachtsgebieden. Ten eerste gaat het om
de laatste fase van het zogenaamde complementaire beleid. Daarbij wordt in samenwerking met
andere partners (momenteel met name de gemeenten Tilburg en 's-Hertogenbosch.) voor specifieke
infrastruc-turele projecten financiering gepleegd ter realisatie van verbindingen uit het Blauwe Net
zoals dat is vastgesteld in het kader van het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan (PVVP).
Ten tweede wordt een bijdrage geleverd aan het grote-stedenbeleid. Op het terrein van de
mobiliteits-problematiek zijn in de grote steden de problemen zeer groot. Daarom is besloten juist in
die steden extra maatregelen op dit terrein uit te voeren.
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Exploitatie: lasten en baten (in €)
06.01.08 Stedelijke gebieden
apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
0310 2c
0310 8a
0310 9c
0310 9v

Kapitaallasten aanleg en reconstructie
Toevoeging aan reserve infrastructuur,
werken voor derden
Toevoeging aan reserve complementair
beleid
Randstedelijke ontsluitingsstructuur
Tilburg Noord-Oost

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

22.529

36.883

53.318

-16.435

13.308
9.221

21.640
15.243

31.126
22.192

-9.486
-6.949

5.044.721

2.740.141

4.211.495

-1.471.354

1.296.042
1.588.231

1.378.800
1.361.341

1.385.077
1.361.341

-6.277
0

1.465.077

-1.465.077

254.571

totale lasten

1.905.877

0

5.067.250

2.777.024

0

4.264.813

-1.487.789

baten

1340 9x

Onttrekking uit reserve werken derden
voor de ontsluitingsstructuur Tilburg
Noord-Oost
Onttrekking uit reserve vernieuwing O.V.

1.905.877

totale baten

0

1.905.877

0

1.465.077

1.465.077

1.465.077

1.465.077

Totaal
verschillen

7

-22.712

Investeringen (in €)
06.01.08 Stedelijke gebieden

jaarrekening
2000

Investering cfm investeringsschema

945.778

begroting jaarrekening
2001
2001
809.000

verschil
2001

580.718

228.282

Toelichting
De planning was dat het gehele programma in 2001 zou worden afgerond. Doordat de uitvoering
van een aantal projecten niet volgens planning is verlopen en twee projecten in 2001 niet in
uitvoering konden worden genomen, zijn de geplande investeringen niet gehaald. Op verzoek van
de B5-steden is in een bestuurlijk overleg besloten de gemeenten de gelegenheid te bieden de
projecten in 2002 af te rekenen. De niet-bestede middelen groot € 228.282 moeten worden
doorgeschoven naar 2002. Voor nagenoeg het volledige bedrag zijn reeds verplichtingen
aangegaan.

8

Reserves en voorzieningen in (€)
06.01.08 Infrastructuur (werken derden)
Stand per 31-12 ( in €)
06.01.08 Complementair beleid
Stand per 31-12 ( in €)
63

jaarrekening
2000
2.153.527

begroting jaarrekening
2001
2001
3.644.080
3.644.080

verschil
2001
0

jaarrekening
2000
9.576.785

begroting jaarrekening
2001
2001
10.151.392 11.616.469

verschil
2001
1.465.077
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Toelichting:
Infrastructuur (werken derden):
Zowel de 1e als de 2e fase van de Noord-Oost-Tangent Tilburg (NOT-Tilburg) zijn feitelijk en
financieel afgerond. Feitelijk respectievelijk in 1998 en financieel in 2000.
Voor de Zuidstructuur Valkenswaard (Lage Heideweg) is een maximumbedrag van € 1,82 mln
toegekend (MP-VVI 2002-2006). De globale structuurvisie is eind 2001 door de Raad van
Valkenswaard vastgesteld en de feitelijke realisatie staat gepland voor 2005.
Bij het Bestuursakkoord is aanvullend € 1,68 mln gereserveerd t.b.v. de Spoortunnel Best
(verantwoord op product 06.06.01)
Met betrekking tot de eerder gedachte instelling van een reserve m.b.t. ontvangen Rijksbijdrage
t.b.v. de PW 205 (Helmond - Beek en Donk) ad € 11.889.049,= is bij het
Jaarverslag/Jaarrekening 2000 door Uw Staten vastgesteld, dat geen separate reserve hiervoor zou
worden ingesteld. Het betreffende bedrag zal derhalve cf besluit worden toegevoegd aan
onderhavige reserve per 1/1/2002 en vooralsnog daarbinnen een labeling worden meegegeven als
rijksbijdrage PW 205.
Complementair beleid:
Zie hiervoor.
Daarnaast is nog geen start gemaakt met het project Zuid-West Tangent 's Hertogenbosch.
Met betrekking tot de onderhavige reserve ligt er een relatie met de verkoop van de aandelen BBA
en de oorspronkelijke financiering van deze aandelen indertijd uit de wegensector. Conform
Statenvoorstel 98/01 zal een deel van de indertijd beschikbaar gestelde middelen (€ 1.465.077,=)
terugvloeien en is thans gelabeld toegevoegd aan de reserve Complementair beleid en binnen deze
reserve gerealloceerd kunnen worden voor enkele toekomstige civieltechnische (participatie-)
projecten waarvan de financiering ten laste van deze reserve zou kunnen komen.

06.01.10 Verkeers- en vervoersinformatie
4

Productomschrijving
Het product Verkeers- en vervoersinformatie richt zich op het verzamelen, analyseren en
verstrekken van informatie betreffende het provinciale wegenbeheer enerzijds en het ontwikkelen
en evalueren van het provinciale verkeers- en vervoersbeleid anderzijds.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
De genoemde productieprestaties zijn met name gericht geweest op het meten aan het verkeer op
de provinciale wegen. Door investeringen in het meetnet (Monitoring meetnet) was het aantal
permanente meetpunten voor het verkeer op de provinciale wegen aan het einde van 2001 tot 82
opgevoerd.
Productieprestaties
Aantal vaste telpunten
Aantal metingen verkeerswaarnemingen (*) waarvan:
- incidentele intensiteitstellingen
- snelheidsmetingen
- visuele kruispunttellingen
- overige metingen

64

jaarverslag

begroting

Jaarverslag

2000
49
231
98
95
21
17

2001
80
185
100
50
30
5

2001
82
174
88
69
15
2
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Exploitatie: lasten en baten (in €)
06.01.10 Verkeers- en vervoersinformatie

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

585.388

731.434

699.198

32.236

direct
indirect

345.790
239.598

429.147
302.287

408.181
291.017

20.966
11.270

programmatische lasten

98.875

123.970

148.929

-24.959

98.875

98.161

122.980

-24.819

25.809

25.949

0
-140

684.263

855.404

848.127

7.277

2.639

0

11.005

11.005

2.639

0

11.005

11.005

apparaatskosten

0310 1a
0310 2r
0310 2s

Kosten van verkeerswaarnemingen en
verwerking van gegevens
Onderhoudslasten monitoring meetnet
Kapitaallasten monitoring meetnet

totale lasten

baten
1310 1a

Ontvangst verkeerswaarnemingen

totale baten

Totaal
verschillen

18.282

7

Investeringen (in €)
06.01.10 Monitoring meetnet

jaarrekening
2000

Investering cfm investeringsschema

310.551

65

begroting jaarrekening
2001
2001
234.000

233.421

verschil
2001
579
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In verband met een verschil tussen het aantal benodigde en het aantal beschikbare verkeerstellers is
in 2001 reeds een voorschot genomen op de begroting van 2002, waardoor het verschil tussen
begroting en realisatie in 2001 negatief was.
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06.04 VAARWEGEN
06.04.01 Nautisch en vaarwegbeheer
4

Productomschrijving
Het product omvat het toezicht op de uitvoering van het beheer en onderhoud van de scheepvaartwegen (een wettelijke taak) in westelijk Noord-Brabant, dat door het Hoogheemraadschap van
West-Brabant uitgevoerd wordt voor rekening van de provincie. Het omvat mede de verzorging
van de uitbetaling van de vergoeding aan het Hoogheemraadschap voor het beheer en het
onderhoud van die scheepvaartwegen. Bovendien omvat het de technische en financiële
begeleiding van de aanleg van de Amertak met bijkomende werken, waaronder de verbetering van
waterkeringen.
Het product omvat ook het mede uitvoering geven aan het beleidsplan “Samen vaart maken”
(gezamenlijke uitvoering met Rijkswaterstaat). Dit betekent een impuls geven aan versterking van
transport over het water, omdat dit milieuvriendelijker is dan transport over wegen of door de
lucht. Het beleidsplan is opgesteld samen met de beroepsvaart, ladersverenigingen, industrie en
mede-overheden; de provincie is trekker van het overleg platform Brabantse Kanalen.
Tevens omvat het product de voorbereidingen tot de overdracht van de Brabantse Kanalen vanuit
Rijkswaterstaat naar de provincie.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Beleidsprestaties gerealiseerd
Nota “Overdracht Brabantse
Kanalen”; verkenningsfase

Begroting
2001
2001

66

jaarverslag
2001
Zie navolgende toelichting.
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Exploitatie: lasten en baten (in €)
06.04.01. Nautisch en vaarwegbeheer
apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
0331 1a
0331 1b
0331 1c
0331 1d
0331 9b

0331 9c

Verbetering scheepvaartweg Roosendaal
(aanleg Mark-Vlietkanaal)
Onderhoud
Toevoeging aan reserve nazorg
baggerspeciedepot
Uitgaven tlv reserve baggerspeciedepot
Bijdrage aan het Hoogheemraadschap in de
kosten van de Markverbeteringswerken,
trace Markkanaal
Toevoeging aan reserve natte
waterstaatswerken

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

26.929

16.864

27.200

-10.336

15.907
11.022

9.895
6.969

15.879
11.321

-5.984
-4.352

1.625.939

1.847.847

1.902.754

-54.907

0

0

0

1.847.847
0

1.847.847

0
0

54.907

-54.907
0

1.048.350
237.254

0

340.335

totale lasten

1.652.868

0

1.864.711

1.929.954

-65.243

54.907

54.907
0

54.907

54.907

baten
1331 1d
1331 9c

Onttrekking uit reserve baggerspeciedepot
Bijdrage gemeenten ikv natte
waterstaatswerken

totale baten

340.335

340.335

0
Totaal
verschillen

Toelichting Brabantse Kanalen:
In 2001 is een gezamenlijke aanpak met RWS, directie Noord-Brabant ontwikkeld. Voorzien werd
een aanpak in globaal 2 fasen:
- een verkenningsfase, waarin de uitgangspunten voor overdracht in beeld worden gebracht;
- een onderzoeksfase, waarin de verdere uitwerking van de verkenningsfase zal plaatsvinden.
De provincie Noord-Brabant en RWS, directie Noord-Brabant hebben vervolgens gezamenlijk de
conceptnotitie “ Uitgangspunten overdracht Brabantse kanalen” van 11 april 2001 opgesteld en
gefinancierd. Deze notitie bevat als resultaat van de verkenningsfase een overzicht van de
uitgangs-punten die de provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat willen hanteren rond de
overdracht van het zogenaamde Brokx-nat proces. In deze verkenningsfase is geen groot
detailniveau nagestreefd. Deze conceptnotitie is in mei 2001 bestuurlijk besproken met RWS,
directie Noord-Brabant. Tijdens dit overleg is afgesproken dat (alvorens over deze beslispunten
nader afspraken te maken voor de onderzoeksfase) er een provinciale notitie wordt opgesteld
waarin verkend wordt wat de beleids-matige ontwikkelings-mogelijkheden zijn voor de provincie
Noord-Brabant. Hiertoe is de notitie “Quick Scan Overdracht kanalen” van 7 december 2001
opgesteld. De conclusie van deze notitie luidt dat een eventuele decentralisatie van de kanalen naar
de provincie de mogelijkheden voor integraal beleid vergroot en kansen biedt om ontwikkelingen
te versnellen.
Op basis van de notitie “uitgangspunten overdracht Brabantse kanalen” van 11 april 2001 zal
bestuurlijk overleg met RWS, directie Noord-Brabant begin 2002 worden voortgezet. In dit
bestuurlijk overleg zal Rijkswaterstaat, directie Noord-Brabant duidelijkheid verschaffen of de
uitgangspunten neergelegd in “Brokx-nat” bij de Hoofddirectie van Rijkswaterstaat nog steeds van
kracht zijn. De provincie gaat hier overigens vanuit. (gelijke condities als bij de andere
provincies.)
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Toelichting Samen Vaart maken:
Er is uitvoering gegeven aan het beleidsplan “Samen vaart maken”(gezamelijke uitvoering met
Rijkswaterstaat) en is een verdere impuls gegeven aan versterking van transport over het water,
omdat dit milieuvriendelijker is dan transport over wegen of door de lucht. Verder is in september
2001 het baggerbeleid vaarwegen vastgesteld en zijn via de najaarsnota extra financiële middelen
beschikbaar gesteld.
Directe apparaatskosten.
De overschrijding van de apparaatskosten worden veroorzaakt doordat er meer inzet is verricht
voor het opstellen van het baggerbeleid vaarwegen dan afhankelijk in de begroting was voorzien.

7

Investeringen (in €)
06.04.01 Bijdrage in kosten kanaaltak
naar de Amer

jaarrekening

Investering cfm investeringsschema

8

begroting jaarrekening

verschil

2000

2001

2001

2001

180.614

1.059.000

0

1.059.000

jaarrekening
2000
515.144

begroting jaarrekening
2001
2001
460.237
460.236

verschil
2001
0

jaarrekening
2000
6.196.713

begroting jaarrekening
2001
2001
3.422.404
4.787.361

verschil
2001
1.364.957

Reserves en voorzieningen in (€)
06.04.01 Nazorg baggerspeciedepot
Stand per 31-12 ( in €)
06.04.01 Natte waterstaatswerken
Stand per 31-12 ( in €)
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06.05 VERKEERSVEILIGHEID
06.05.03 Verkeersveiligheid provinciale wegen
4

Productomschrijving
Dit product richt zich op de verantwoordelijkheid van de provincie voor de verkeersveiligheid op
de provinciale wegen, zoals die gestalte krijgt via het realiseren van projecten op basis van het
verkeersveiligheidsprogramma (VVP), projecten in het kader van Elektronische
Snelheidsbeheersing (ESB) en projecten in het kader van dynamisch verkeersmanagement (DVM).
Daarbij is de inrichting van de weg conform duurzaam veilig uitgangspunt.
Met aanvullende (innovatief-technische) maatregelen via DVM wordt getracht de doorstroming
van de bestaande weg te verbeteren.
Het Verkeersveiligheidsprogramma (VVP) is daarom onderdeel van het MP-VVI en omvat de
aanpak van locaties in het provinciaal wegennet met een relatief hoge onveiligheidscore

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Beleidsprestaties gerealiseerd
Nota “Dynamisch
Verkeersmanagement (DVM)”

Begroting
jaarverslag
2001
2001
Medio 2001 De nota is als “Projectenboek DVM 20012003” op 21 augustus door het College
vastgesteld en vervolgens aan de Cie VVW
aangeboden. In september is het projectteam
opgericht en is de uitvoering van de
werkzaamheden en projecten voortvarend
opgepakt. In volgende jaren zullen de DVMprojecten worden geïntegreerd in het MP-VVI.

Productieprestaties
Aantal analyses verkeersonveiligheid op provinciale wegen
Aantal ESB-projecten

jaarverslag
2000
100
12

begroting
2001
100
4

jaarverslag
2001
100
0

De voorgenomen ESB-projecten zijn in 2001 niet tot uitvoering gekomen vanwege een langere
voorbereidingstijd dan verwacht (overeenstemming met derden: OM en stroomleverancier en een
planaanpassing) De ESB-projecten zullen binnenkort worden aanbesteed.
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Exploitatie: lasten en baten (in €)
06.05.03. Verkeersveiligheid provinciale
wegen

2000

2001

2001

2001

realisatie

begroting

realisatie

verschil

1.120.086

874.437

1.781.651

-907.214

661.638
458.448

513.050
361.387

1.040.101
741.550

-527.051
-380.163

1.395.725

1.981.128

1.959.633

21.495

1.378.998
16.727

1.947.094
34.034

1.956.818
2.815

-9.724
31.219

totale lasten

2.515.811

2.855.565

3.741.284

-885.719

totale baten

0

0

0

0

apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
0310 2c
0310 2q

Kapitaallasten aanleg en reconstructie
Onderhoudslasten intensivering
rijsnelhedenbeleid

Totaal
verschillen

-885.719

Apparaatskosten direct:
Mede als gevolg van de financiële impuls in het kader van de Voorjaarsnota 2001 is in totaal ruim
3,0 fte aan extra capaciteit op dit product ingezet (bijna 7.500 uren). Gezien de voorbereidingstijd
van individuele projecten is een groot deel van deze capaciteit gestoken in projecten die eerst in
komende jaren in financiële zin investeringsuitgaven zullen genereren. Daarnaast is veel capaciteit
gestoken in de afwerking van in eerdere jaren voorbereide projecten (de zogenaamde overloop).

7

Investeringen (in €)
06.05.03 Verkeersveiligheidprogramma
(telematica)

jaarrekening

Investering cfm investeringsschema

begroting jaarrekening

verschil

2000

2001

2001

2001

0

681.000

393.506

287.494

Telematica
Dit aandachtsgebied omvat een groot aantal activiteiten. De benaming Dynamisch Verkeersmanagement geeft de inhoud beter weer. In het programmaboek “Dynamisch
Verkeersmanagement” zijn de projecten opgenomen die de komende jaren zullen worden
uitgevoerd. Omdat het een relatief nieuw aandachtsgebied betreft, kost de ontwikkeling van
projecten en de uitvoering van maatregelen veel tijd. Niet alle projecten konden daarom in 2001
tot uitvoering komen. Ten behoeve van de volgende projecten zijn in 2001 uitgaven gedaan:
• functionele snelheidsadvisering bij VRI’s;
• praktijkproef Dynamische Snelheidsinformatie;
• alternatieve wegverlichting;
• functioneren van verkeersregelinstallaties.
In totaal is in 2001 € 300.000 minder uitgegeven dan gepland.
06.05.03 Verkeersveiligheidprogramma

jaarrekening
2000

Investering cfm investeringsschema

6.955.951

Verkeersveiligheidsprogramma.
70

begroting jaarrekening
2001
2001
7.087.000

6.458.996

verschil
2001
628.004
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Ten opzichte van het voorgenomen jaarprogramma 2001 is in het MP VVI 2002-2006 alleen het
project Aansluiting Corridorweg, Reek (N324) een jaar naar achteren geschoven. Daar staat
tegen-over dat twee projecten: Overdracht Macharen-Ravenstein (N626) en Rotonde Drie
Hoefijzers (N285) naar voren zijn gehaald en het project Krp. 269/Tilburgseweg en het wegvak
tot rotonde Esbeek (N269) is toegevoegd. Als gevolg van een langere voorbereidingstijd was het
niet mogelijk dit laatstvermelde project al in 2001 uit te voeren. Dit project wordt nu in 2002
uitgevoerd. De voorgenomen ESB-projecten zijn in 2001 niet tot uitvoering gekomen vanwege een
langere voorbereidingstijd dan verwacht. Met name de overeenstemming met derden (OM en
stroom-leverancier) en een planaanpassing zijn redenen voor een vertraging. De ESB-projecten
zullen binnenkort worden aanbesteed. Per saldo is 90% van het volume Verkeersveiligheid
besteed.

06.05.04 Stimulering regionale verkeersveiligheid
Productomschrijving
De reductie van het aantal verkeersslachtoffers in de provincie Noord- Brabant wordt nagestreefd
via de introductie van een Duurzaam Veilig verkeerssysteem. In dat systeem zijn mens, voertuig en
weg op elkaar afgestemd. De provincie heeft daarbij de zorg voor de coördinatie van het beleid. Die
taak geeft zij gestalte door derden te stimuleren, kennisoverdracht, analyse en het maken van een
jaarlijks verkeersveiligheidsprogramma met infrastructurele maatregelen.
De provincie draagt daarbij zorg voor het functioneren van het Provinciaal Orgaan Verkeersveiligheid (POV), een overleg- en werkplatform van Brabantse instanties en organisaties op het
gebied van verkeersveiligheid.
De provinciale bijdrageregeling wordt ingezet voor bijdragen aan gemeenten ter verbetering van de
lokale verkeersveiligheid.
De provinciale subsidieregeling verkeersveiligheid wordt ingezet vooreen bijdrage aan incidentele
initiatieven uit de samenleving die niet vallen onder de bijdrageregeling.
Verder verstrekt de provincie een exploitatiesubsidie aan 3VO, district Noord- Brabant.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Het activiteitenplan POV, de bijdrageregeling en subsidieregeling worden bekostigd uit de
Doeluitkering verkeersveiligheid. Deze gelden werden vooral besteed aan niet- infrastructurele,
mensgerichte maatregelen. Als voorbeelden daarvan het succesvolle verkeerseducatieproject BVL
op scholen voor basis- en voortgezet onderwijs, kennisverspreiding door het blad “Brabant Veilig”
en informatieverstrekking door slachtofferfolder en brochure verkeersonveiligheid.
Productieprestaties
Aantal behandelde subsidieverzoeken bijdrageregeling
Aantal toegekende subsidieverzoeken
Aantal gemeenten met een gemeentelijk veiligheidsplan
Aantal symposia POV
Aantal projecten POV
Aantal malen verschijnen periodiek Brabant Veilig
Aantal scholen dat deelneemt aan BVL

jaarverslag
2000
150
70

begroting
2001
150
125
70

jaarverslag
2001
150
150
70
5
27
5
223

In 2001 is het beschikbare budget niet geheel besteed. Reden daarvan is het onvoldoende beroep
doen op de stimuleringsregeling en gedeeltelijke realisatie van POV- projecten. Dat laatste vindt
zijn oorzaak in werkomstandigheden bij partners die projecten uitvoeren. Bijvoorbeeld: door de
MKZ-crisis kon minder inzet door politie worden gegeven.
In het kader van de COVER-evaluatie is in 2001 een evaluatieverslag van het gehele regionale
verkeersveiligheidsbeleid.

6

Exploitatie: lasten en baten (in €)
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06.05.04. Stimulering regionale
verkeersveiligheid
apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
0310 9d
0310 9g

Subsidie Veilig Verkeer Nederland
Stimulering regionale verkeersveiligheid

totale lasten

2000

2001

2001

2001

realisatie

begroting

realisatie

verschil

437.722

548.412

383.083

165.329

258.564
179.158

321.764
226.648

223.638
159.445

98.126
67.203

837.948

1.898.499

987.362

911.137

11.289
826.659

11.481
1.887.018

9.139
978.223

2.342
908.795

1.275.670

2.446.911

1.370.445

1.076.466

793.087

1.887.018

997.132

-889.886

793.087

1.887.018

997.132

-889.886

baten
1310 9c

Doeluitkering regionaal
verkeersveiligheidbeleid

totale baten

Totaal
verschillen

Financiële toelichting
In 2001 is de doeluitkering verkeersveiligheid, als in voorgaande jaren, niet geheel ingezet.
Oorzaken daarvan zijn de steeds doorgeschoven niet bestede middelen uit voorgaande jaren, het
onvoldoende beroep doen op de stimuleringsregeling en het niet geheel uitvoeren van het
activiteitenplan POV. Het eerste is een feitelijk gegeven, voor de tweede en derde oorzaak is er
afhankelijkheid van regionale partners voor het aanvragen van subsidie en het uitvoeren van POVprojecten. De in 2001 genomen maatregelen betreffen overbegroting van POV- activiteiten en het
activeren van gebruik van de stimuleringsregeling. Dat leidde tot minder onderbesteding dan in
2001. Voor 2002 wordt deze lijn doorgezet en aangevuld met andere strategieën, waardoor de
doeluitkering geheel ten goede zal komen aan het streven het aantal verkeersslachtoffers te
verminderen.
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06.06 AANLEG EN RECONSTRUCTIE PROVINCIALE
WEGEN
06.06.01 Aanleg en reconstructie
4

Productomschrijving
Het product Aanleg en reconstructie betreft in hoofdzaak de infrastructurele projecten die noodzakelijk zijn om de provinciale wegen af te stemmen op de functie die deze wegen moeten
vervullen zoals is vastgelegd in het Provinciaal Wegennet 1992 en is aangepast op basis van het
regionaal verbindend net in het kader van het vastgestelde PVVP. Leidend bij de aanpak van deze
projecten zullen zijn het beleid zoals vastgelegd in “Samen Over Wegen” en “Brabant Fietst !”.
Met name gaat het daarbij om de aanleg en omleggingen van fietspaden en de reconstructie van
wegen en bebouwde kommen. Een deel van de werken wordt uitgevoerd in samenwerking met
beheerders van op de provinciale wegen aansluitende wegen.
In het MP-VVI 2001-2005 zijn de concrete projecten uit dit aandachtsgebied vastgelegd.

Exploitatie: lasten en baten (in €)
06.06.01 Aanleg en reconstructie

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

apparaatskosten

2.082.842

2.227.954

2.247.227

-19.273

1.230.341
852.501

1.307.186
920.768

1.311.897
935.330

-4.711
-14.562

43.123.461

32.753.488

33.146.668

-393.180

31.818.898

28.229.179
295.411
32.410
2.381.368

29.030.059

-800.880
295.411
-177
2.381.368

907.560

3.176.462

-2.268.902

907.560

907.560

0

direct
indirect

programmatische lasten
0310 2c
0310 2p
0310 2u
0310 8c
0310 8d
0310 9i
0310 9z

Kapitaallasten aanleg en reconstructie
Stelpost ontsnippering
Kapitaallasten aanleg Terheijdenseweg
Storting in reserve infrastructurele
projecten PW 205
Bijdrage aan rijkswaterstaat i.v.m.
spoorbaanverdubbeling Best
Toevoeging aan de reserve
"Spoorbaanverdubbeling"
Wegvak Dierdonk

9.507.674

1.361.341

32.587

435.548

totale lasten

0

45.206.303

34.981.442

35.393.895

-412.453

9.507.674

2.381.368

0

-2.381.368

907.560

3.176.462

2.268.902

baten
1310 9a
1310 9d
1310 9q
1340 9x

Rijksbijdrage t.b.v. het infrastructurele
project PW 205 Helmond-Beek en Donk
Onttrekking uit reserve
spoorbaanverdubbeling Best
Bijdrage ter dekking uitgaven wegvak
Dierdonk
Onttrekking uit reserve vernieuwing O.V.

435.548

totale baten

9.943.222

0

3.288.928

729.983

729.983

3.906.445

617.517

Totaal verschillen
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M.b.t. de kapitaallasten: e.e.a. is het gevolg van de verkoop van de BBA-aandelen (zie product
06.01.08).
M.b.t. de spoortunnel Best: zie de Informatieve Slotwijziging 2001.
M.b.t. de mutaties PW 205: de eindafrekening van het Rijk zal pas in 2002 worden gerealiseerd.

7

Investeringen (in €)
06.06.01 Aanleg fietspad Oss/Grave

jaarrekening
2000

Investering cfm investeringsschema

begroting jaarrekening
2001
2001

6.153

0

verschil
2001

0

0

Als gevolg van de traag verlopende planologische procedures ter zake is uitvoering op zijn vroegst
in 2002 te verwachten.
06.06.01 Aanleg en reconstructie
onvoorzien

jaarrekening

Investering cfm investeringsschema

begroting jaarrekening

verschil

2000

2001

2001

2001

0

454.000

0

454.000

begroting jaarrekening
2001
2001

verschil
2001

De inzet van dit onderdeel van het aandachtsgebied is niet nodig gebleken.
06.06.01 Aanleg en reconstructie

jaarrekening
2000

Investering cfm investeringsschema

14.805.610

6.238.000

9.272.665

-3.034.665

Ten opzichte van het voorgenomen jaarprogramma 2001 zijn in het MP VVI 2002-2006 twee
relatief kleinere project toegevoegd, namelijk de projecten VRI A2, Best (N619) en VRI Vosdonk,
Etten-Leur (N640). Het project Aansluiting A59, Waalwijk, dat in 2000 is doorgeschoven naar
2001, zal binnenkort worden aanbesteed. De voorziene aanleg van de fietspaden OisterwijkHaaren-Boxtel (N624) is als gevolg van vertragingen in de planvoorbereiding vanwege
natuurcompensatie en grondverwerving naar 2004 doorgeschoven. Voor de geplande uitgaven in
2001 heeft deze vertraging geen grote consequenties. Hoewel de omlegging Beek en DonkHelmond in 2001 is gerealiseerd en opengesteld voor het verkeer is de eindafrekening nog niet
gemaakt. Er is bijna € 1,5 miljoen minder uitgegeven dan gepland. Voor een drietal projecten
moet nog een krediet worden aangevraagd: PW205 - Gemert, VRI A2 in Best en aanleg krp. Sluis
13 in Someren. De lagere uitgaven zijn gecompenseerd door uitgaven voor de eerdervermelde
projecten, de bijdrage aan de gemeente Steenbergen voor de fietspaden (€ 1,8 miljoen vanuit het
jaarprogramma 2003), de bijdrage aan de gemeente Sint Oedenrode voor de aanleg van de
Noordelijke randweg (€ 0,9 miljoen vanuit het jaarprogramma 2003), de bijdrage aan de gemeente
Deurne voor de omlegging Vlierden en de overdracht van de weg Macharen - Ravenstein. Per
saldo is het volume overschreden met een bedrag van € 2,8 miljoen.
06.06.01 Aanleg en reconstructie
Terheijdenseweg

jaarrekening

Investering cfm investeringsschema

begroting jaarrekening

verschil

2000

2001

2001

2001

389.974

1.425.000

2.004.917

-579.917

Met het project Terheijdenseweg is in 2000 een begin gemaakt. In 2001 heeft de aanbesteding en
gunning plaatsgevonden. De besteding van de middelen is in 2001 circa € 600.000 meer dan in het
MP 2002-2006 voorzien.
06.06.01 Ontsnippering

jaarrekening
2000

Investering cfm investeringsschema

0

begroting jaarrekening
2001
2001
227.000

verschil
2001

262.145

Bij het Beleidsakkoord zijn middelen vrijgemaakt voor de realisering van faunavoorzieningen in
het kader van ontsnippering. De middelen hebben hun vertaling gekregen in concrete investeringsmiddelen voor de jaren 2001 t/m 2003. In 2001 is begonnen met een klein volume voor
ontsnipperingsmaatregelen. Dit volume, dat met een bedrag van € 35.000 is overschreden, is
besteed aan de realisatie van twee faunapassages en een eco-duiker.
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06.06.01 Aanleg Waalwijk/Loon op Zand, jaarrekening
omlegging Goirle fietspad
2000
Investering cfm investeringsschema

0

begroting jaarrekening

verschil

2001

2001

2001

0

24.730

-24.730

Het betreft hier een deel van de uitgaven i.r.t. de aanleg ter zake van de Tyvoortsebaan te Goirle.

Reserves en voorzieningen in (€)
06.06.01 Aanleg fietspad Oss-Grave
Stand per 31-12 ( in €)
06.06.01 Spoorbaanverdubbeling Best
Stand per 31-12 ( in €)
06.06.01 Nog uit te voeren rijkswerken
Stand per 31-12 ( in €)
06.06.01 Infrastructurele projecten
PW205

jaarrekening
2000
182.916

begroting jaarrekening
2001
2001
193.890
193.891

verschil
2001
0

jaarrekening
2000
2.323.355

begroting jaarrekening
2001
2001
193.855
193.855

verschil
2001
0

jaarrekening
2000
572.129

begroting jaarrekening
2001
2001
606.457
581.727

verschil
2001
-24.730

jaarrekening

begroting jaarrekening

verschil

2000
9.507.674

Stand per 31-12 ( in €)

2001
11.889.042

2001
9.507.674

2001
-2.381.368

06.06.04 Voorbereidingskosten
4

Productomschrijving
Dit product betreft het volume aan financiële middelen inzake projectvoorbereidende werkzaamheden ten behoeve van projectverkenningen, planstudies (inclusief MER) en realisatiefase;
waaronder onderzoeken en deskundige adviezen en capaciteiten die nodig zijn ten behoeve van de
projecten.
Daarbij moet worden geconstateerd (op basis van ervaringen in de afgelopen jaren) dat extra inzet
van extern ingehuurde capaciteit noodzakelijk bleek; zich vertalend in een toenemend volume.
Dit product houdt verband met product 06.01.04 (infrastructuurplanning). De kosten voor zover
verkenningen en planstudies door externen worden uitgevoerd of begeleid worden onder
onderhavig product financieel verantwoord; de onder 06.01.04 gemaakte kosten betreffen
voornamelijk de interne inzet van apparaatskosten ter zake van verkenningen en planstudies.
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Exploitatie: lasten en baten (in €)
06.06.04 Voorbereidingskosten

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

410.532

584.747

587.668

-2.921

410.532

584.747

587.668

-2.921

totale lasten

410.532

584.747

587.668

-2.921

totale baten

0

0

0

0

apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
0310 2c

Kapitaallasten aanleg en reconstructie

Totaal
verschillen

7

-2.921

Investeringen (in €)
06.06.04 Voorbereidingskosten

jaarrekening
2000

Investering cfm investeringsschema

2.136.035

begroting jaarrekening
2001
2001
2.950.000

verschil
2001

2.486.585

De voorbereidingskosten zijn bedoeld voor de uitbesteding van werkzaamheden in het kader van
projecten die zich bevinden in de verkenningenfase, planstudiefase en de realisatiefase (circa 130
projecten in het MP VVI 2002-2006). Ten behoeve van in voorbereiding zijnde projecten is in
2001 € 2,4 miljoen besteed aan onderzoeken. Uiteindelijk is bijna € 0,5 miljoen minder uitgegeven
aan voorbereidingskosten.
Een ruwe verdeling voor de bestedingen is als volgt te duiden:
Planstudies, waaronder 4 MER-studies en projecten zoals bijvoorbeeld 333.05 Kruispunten langs
Zuid Willemsvaart (Sluis 10 en 12), In totaal circa 16 opdrachten gegeven aan ingenieursbureaus.
Realisaties zoals bijv. 204.12 Aansluiting A59 te Waalwijk en 264.04/05 rotondes
Wilhelminastraat en Velmolenweg. In totaal circa 30 opdrachten gegeven aan ingenieursbureaus.
Overig: Dit betreft veelal kleine opdrachten als verkeerstelling, deskundigenadvies, kostenraming
laten opstellen, milieumetingen, geluidsonderzoek etc. In totaal circa 50 opdrachten gegeven.
Inhuring: In totaal circa 15 opdrachten gegeven voor korte of langere tijd.
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06.07 INSTANDHOUDING PROVINCIALE WEGEN
06.07.01 Beheer en onderhoud Provinciale wegen
Productomschrijving
Dit product betreft dat deel van de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke taken die nodig zijn om
het provinciaal wegennet in goede staat te houden voor zover deze werkzaamheden niet expliciet
zijn gericht op verlenging van de levensduur van de wegen. Als taken binnen dit product zijn te
noemen:
het opstellen van privaatrechtelijke regelingen met andere wegbeheerders voor het beheer en
onderhoud van de aansluitingen van gemeente- en rijkswegen op provinciale wegen
opstellen privaatrechtelijke regelingen tussen de provincie en exploitanten van tankstations.
Hierdoor betaalt elk tankstation jaarlijks een heffing gerelateerd aan de omzet van brandstof.
het verlenen van vergunningen, toezicht houden op de uitvoering daarvan, bijvoorbeeld
aanbrengen van glasvezelkabels in provinciale bermen
het afhandelen van kabels en leidingenmeldingen
handelen naar aanleiding van overtredingen die door verordeningen zijn verboden,
bijvoorbeeld illegale uitwegen
het algemeen en gedetailleerd inspecteren naar de gesteldheid van alle tot de provinciale weg
behorende onderdelen, bijvoorbeeld verhardingen, verkeersborden en kunstwerken
het in behandeling nemen van klachten en verzoeken van weggebruikers en/of aanwonende
het (dagelijks-) onderhoud plegen van alle tot de provinciale weg behorende objecten,
bijvoorbeeld verhardingen, bermen en groen en het toezicht houden op de uitvoering van
provinciale bestekken
de vergunningverlening en sanering van erfontsluitingswegen
behandelen van aansprakelijkheden als gevolg van schade aan provinciaal eigendom
optreden bij calamiteiten, bijvoorbeeld verkeersongevallen
het herkenbare directe aanspreekpunt vormen voor de weggebruiker en/of aanwonenden via
de kantonnier
het ontwikkelen, implementeren en operationeel houden van beheerssystemen

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Beleidsprestaties gerealiseerd
Beleidsnota “Onderhoud in beweging”

Nota “Groenbeleidsplan Provinciale
Wegen”

Nota “Districten 2000+”

Begroting
2001
Mei 2001

jaarverslag
2001
De nota is in mei (in samenhang met de
Voorjaarsnota 2001) in de Cie VVW besproken
en vervolgens zijn de financiële consequenties
betrokken en geaccordeerd bij de afwegingen in
het kader van de Voorjaarsnota 2001
Medio 2001
De nota is in mei als ambtelijk concept
besproken in de Cie’s VVW en MIL en in
definitievere vorm op 4 oktober in de Cie VVW.
Vooruitlopend daarop zijn de financiële
consequenties reeds betrokken en geaccordeerd
bij de afwegingen in het kader van de
Voorjaarsnota 2001.
Op 27 november is de eindversie door GS
vastgesteld als beleidsuitgangspunt en is de
uitvoering ter hand genomen.
September 2001 De reorganisatienota is, als gevolg van een
uitgebreide en brede afstemming, op 11
november door GS vastgesteld waarna op 11
december de organisatiestructuur met functies is
vastgesteld.
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Beleidsprestaties niet gerealiseerd
Evaluatienota “Geïntegreerd
Onderhoudsbestek District Zuid-Oost”

Begroting
2001
Medio 2001

Productieprestaties

jaarverslag
2001
De evaluatie wordt na afloop van het contract per
31 maart 2002 afgerond.
jaarverslag
2000
330
3,5
19
660
13.166
192
0,49
2.240

Begroting
2001
370
10
654
80
450
14.325
192
0,50
2.467

jaarverslag
2001
330
8,2
25,7
642
40*
520
13.998
192
0,60
2.302

Aantal km provinciale weg in regeling beheer en onderhoud
Aantal km weg naar provincie overgedragen
Aantal km provinciale weg van provincie overgedragen
Lengte provinciaal wegennet in km
Aantal klachten en verzoeken
Aantal schadegevallen
Gemiddelde kosten beheer en onderhoud per km weg in euro
Benodigde manuren per inspectie totale wegennet
Kosten operationeel onderhoud verhardingen per m2 in euro
Kosten operationeel onderhoud bermen, sloten en groen per
ha in euro
*) Voor Beheer betreft dit 25 schriftelijke en circa 15 telefonisch; de hoeveelheden bij de Districten
zijn onbekend, maar verminderen het aantal af te handelen klachten & verzoeken bij Beheer(zie ook
06.01.07)
Algemene toelichting bij dit product.

Ontwikkelingen.
De belangrijkste ontwikkeling van de afgelopen jaren binnen dit deel van het werkveld is te vatten
onder een sterkere bundeling van de diverse onderhoudsactiviteiten die op een weg plaats moeten
vinden.
Daartoe zijn enkele proeven gehouden om op meerjarige basis (2 jaar) het onderhoud aan
groenvoorzieningen rond de wegen aan te besteden en op meerjarige basis (3 jaar) het complete
onderhoud (zowel het onderhoud aan verhardingen en de markeringen als aan de
groenvoorzieningen) geïntegreerd in één contract aan te besteden.
De evaluatie van het 2-jarige groencontract (district West) heeft inmiddels plaatsgevonden. De
belangrijkste conclusie daarvan is, dat met een meerjarig onderhoudscontract in de uitvoeringsfase
zeker voordelen te behalen zijn, mìts het groenonderhoud geschiedt op basis van een adequaat
functionerend groenbeheersysteem. Van een financieel voordeel is tijdens de proef niet gebleken;
eerder was het tegenovergestelde het geval. In de aanbestedingsfase leek aanvankelijk forse
belangstelling voor het contract te bestaan; er werd door 37 potentiële gegadigden een bestek
aangeschaft. Echter, in de aanbestedingsbus werden slechts 3 inschrijvingen gedeponeerd. Het
aantal inschrijvingen bleef daarmee vèr beneden het aantal dat de laatste jaren gebruikelijk is. De
laagste inschrijving lag weliswaar onder het ramingsbedrag van het bestek, doch de
onderschrijding was substantieel geringer dan de laatste jaren bij de 1-jarige groencontracten
gebruikelijk is.
De opgedane ervaringen leiden tot het voorstel om na de volledige implementatie van het
groenbeheersysteem nogmaals een proef met een meerjarig groenonderhoudscontract te houden, en
tot die tijd de duur van de contracten te beperken tot 1 jaar.
Het 3-jarige geïntegreerde onderhoudscontract (district Zuid-Oost) loopt tot en met 31 maart 2002.
De evaluatie hiervan - met inschakeling van externe adviesbureaus – zal omstreeks mei naar
verwachting zijn afgerond en vervolgens daarna door ons College aan de commissie VVW worden
aangeboden.
De eerste evaluatieresultaten duiden overigens voor wat de financiële aspecten betreft niet op een
positief resultaat.
Daarnaast zijn de volgende ontwikkelingen nog te noemen:
een andere werkwijze inzake de uitvoering van het wegbeheer n.a.v. Districten 2000+,
waarbij de monitorende rol en en regionale klantgerichtheid zal worden versterkt;
de invoering en verdere uitbouw van een aantal ondersteunende systemen waaronder het
Wegeninformatie systeem (WIS), waarin alle wegelementen zullen zijn opgenomen;
de ontwikkeling van een Groenbeheerssysteem, dat specifiek is gericht op
beleidsstellend en –uitvoerend groenbeheer langs de provinciale wegen.
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Marktsituatie
Op dit moment is de algemene verwachting dat het aanbestedingsvoordeel bij het uitvoeren van
onderhoud aan verhardingen en wegmarkeringen zal verminderen onder invloed van majeure
projecten op nationaal niveau. Bij de tot nog toe gehouden aanbestedingen blijkt hiervan echter tot
op heden nauwelijks sprake van te zijn. De algemene verwachting bij het uitvoeren van onderhoud
aan grasgewassen, kruiden, watergangen en groenvoorzieningen en het bestrijden van onkruid is
dat het niveau van het aanbestedingsvoordeel gehandhaafd blijft.
Voorjaarsnota 2001.
Verschillende ontwikkelingen leiden tot kostenverhogingen, zoals verkeersmaatregelen bij
uitvoering van werkzaamheden aan de weg (Arbo-wet), stringentere wet- en regelgeving op het
gebied van milieu, de toenemende verkeersbelasting, extra investeringen in duurzame inrichting,
dynamisch verkeersmanagement, flora en fauna. In de eerste helft van 2001 hebben wij de nota
Onderhoud in Beweging vastgesteld, als actualisering van het onderhoudsbeleid volgens de nota
Onderhoud in breed perspectief uit 1996. Op basis van de nieuwe nota zijn bij de Voorjaarsnota
2001 aanvullende middelen voor het wegenonderhoud beschikbaar gesteld tot een bedrag van Euro
4,8 miljoen verspreid over de jaren 2001 t/m 2003. Een en ander is verwerkt op de producten
06.07.01, 06.07.02 en 06.07.03.
Door het tijdstip van accordering van de extra middelen (medio 2001) konden deze in het
verslagjaar nog niet ten volle benut worden (vnl. a.g.v. noodzakelijke voorbereidingstijd). Dit
deed zich voor bij het incidenteel onderhoud. De betreffende middelen zijn (met een positief
advies van de Cie VVW ter zake) overgeheveld naar het jaar 2002 en gelabelde aan concrete
projecten die inmiddels uitvoeringsgereed zijn.

Exploitatie: lasten en baten (in €)
06.07.01. Beheer en onderhoud provinciale
wegen
apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
0310 2a
0310 2c
0310 2m
0310 9p

Dagelijks en incidenteel onderhoud
Kapitaallasten aanleg en reconstructie
Uitgaven onderhoud vervangende
rijksweg A50
Advertentiekosten in verband met openbare
aanbesteding

totale lasten

2000

2001

2001

2001

realisatie

begroting

realisatie

verschil

6.100.008

5.817.637

6.369.742

-552.105

3.603.292
2.496.716

3.413.325
2.404.312

3.718.558
2.651.184

-305.233
-246.872

10.364.312

11.974.611

10.781.571

1.193.039

9.368.866
668.771
288.096

11.274.181
672.503
0

10.070.562
675.695

1.203.619
-3.192
0

38.579

27.927

35.314

-7.387

16.464.320

17.792.248

17.151.313

640.934

45.612
134.510
607.745
288.096

49.617
113.445
484.936
0

35.114
69.577
770.652

-14.504
-43.868
285.716
0

28.255

31.765

27.556

-4.209

baten
1310 0a
1310 0d
1310 3a
1310 3d
1310 9e
1310 9f

Leges voor vergunningen, ontheffingen
Heffing brandstofinstallaties
Baten onderhoud wegen
Vergoeding Rijk voor
onderhoudsmaatregelen vervangende
rijksweg A50
Opbrengst verkoop bestekken in verband
met openbaar aanbesteden
Opbrengst huren, pachten en
vergoedingsregeling kabels en leidingen

8.036

totale baten

1.112.254

0

679.763
Totaal verschillen
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Apparaatskosten direct:
Ondanks een beperkte financiële extra inzet op dit product is ruim 0,5 fte aan capaciteit ( afgerond
1.400 uren) minder ingezet, welke capaciteit echter wel extra is ingezet op het product 06.07.02
als gevolg van de extra inzet t.b.v. de provinciale gladheidbestrijding.
Programmatische lasten:
Via de reguliere overhevelingprocedure is een bedrag van afgerond € 1.478.435,= overgeheveld
van 2001 naar 2002.
Programmatische baten:
De inning van de heffing van tankstations vertoont in 2001 een incidentele achterstand als direct
gevolg van het uitblijven van opgaven door de exploitanten Deze achterstand is inmiddels
ingelopen.
De extra baten onderhoud wegen betreffen voornamelijk de terugontvangst van schade aan
provinciale eigendommen langs de wegen. Hier staan extra hersteluitgaven tegenover.

06.07.02 Exploitatie provinciale wegen
4

Productomschrijving
Dit product heeft een directe relatie met het voorafgaande product “Beheer en onderhoud
provinciale wegen”. Het verschaft de randvoorwaarde voor de uitvoering van product 06.07.01.
Concrete activiteiten onder dit product zijn:
• exploitatie van districtskantoren en steunpunten van waaruit het dagelijks onderhoud en beheer
en gladheidbestrijding wordt gecoördineerd en uitgevoerd
• aankoop, onderhoud en exploitatie van bedrijfswagens die vooral benodigd zijn voor de
taakuitvoering van de kantonniers
• aankoop, onderhoud en exploitatie van gladheidbestrijdingsmaterieel
• uitvoering van gladheidbestrijding
• exploitatie, vooral stroomkosten, van verkeersvoorzieningen, bijvoorbeeld wegverlichting en
verkeersregelinstallaties.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Productieprestaties
Aantal districtskantoren
Gemiddelde kosten per districtskantoor in euro *
Gemiddelde kosten per fte/districtskantoor in euro
Aantal steunpunten
Gemiddelde kosten per steunpunt in euro **
Gemiddelde kosten per fte/steunpunt
Aantal bedrijfsauto's
Gemiddelde kosten per bedrijfsauto (excl.telefonie) in euro
Gemiddelde kosten bedrijfsauto per km in euro
Aantal strooiacties gladheidbestrijding
Gemiddelde kosten gladheidbestrijding per keer
incl.zout/excl.materieel in euro
Gemiddelde kosten gladheidbestrijding per km weg
incl.zout/excl.materieel in euro
Gemiddelde kosten gladheidbestrijding per keer per km
wegincl.zout/excl.materieel in euro
Gemiddelde kosten gladheidmaterieel per steunpunt in euro
Gemiddelde kosten gladheidmateriaal per km weg in euro
Aantal gladheidmeetstations op provinciale wegen (GMS)
Gemiddelde kosten per meetstation GMS in euro
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Jaarverslag
2000
3
23.817
3.970
12
16.095
3.787
34
7.562
0,30
28
25.322

begroting
2001
3
43.489
7.248
12
13.324
3.135
36
7.035
0,28
30
25.034

jaarverslag
2001
3
33.109
5.518
12
16.949
3.988
36
5.900
0,22
24
29.379

1.283

1.149

1.093

52

38

45

34.296
595
14
16.596

38.790
712
14
13.089

40.218
738
14
12.146
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* Gemidddelde kosten per districtskantoor
Evenals in het jaar 2000 zijn de gemiddelde realisatiekosten betreffende het onderhoud en de
exploitatie van de 3 districtskantoren in 2001 achtergebleven bij het structurele begrotingsniveau
als gevolg van temporisering van onderhoudswerkzaamheden in afwachting van de
implementatie van het reorganisatiemodel Districten 2000+.
** Gemiddelde kosten per steunpunt
In de nota Onderhoud in Beweging (mei 2001) is aangegeven, dat het onderhoud en de
exploitatie van de huidige 12 steunpunten op basis van daartoe opgestelde meerjarenplannen een
aanmerkelijk hoger bedrag vergen dan de thans beschikbare budgetten. Ofschoon ook hier het
reorganisatiemodel Districten 2000+ zijn schaduw in 2001 vooruit wierp in de vorm van
temporisering van onderhouds-werkzaamheden, kon aan een aantal vernieuwingen zoals
verwarmingsinstallaties en bedrijfsdeuren niet worden ontkomen. In het kader van de
voorgestane innovatieve werkwijzen werden de steunpunten voorts uitgerust met digitale
camera’s voor de kantonniers. Verder bracht nieuwe wetgeving op het gebied van
bedrijfshulpverlening extra kosten met zich mee op het gebied van aanschaf van beschermingsen hulpmiddelen en het volgen van cursussen door de steunpunt-medewerkers. Ook de
prijsstijgingen op het gebied van de energie, water en stortkosten vormden relevante
kostenverhogende factoren. Per saldo werd aldus gemidddeld per steunpunt een wat hoger
bedrag uitgegeven dan het beschikbare budget.

Exploitatie: lasten en baten (in €)
06.07.02. Exploitatie provinciale wegen
Apparaatskosten
Direct
Indirect

programmatische lasten
0310 2a
0310 2d
0310 2j
0310 9f

Dagelijks en incidenteel onderhoud
Kapitaallasten steunpunten
Invoering bouwprocesbesluit
Toevoeging aan de reserve voor
gladheidbestrijding

totale lasten

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

521.690

470.096

577.021

-106.925

308.164
213.526

275.815
194.281

336.856
240.165

-61.041
-45.884

4.414.785

3.803.957

3.822.302

-18.345

2.388.378
496.958
655.071
874.378

2.584.971
474.584
0
744.402

2.602.386
475.514
744.402

-17.415
-930
0
0

4.936.475

4.274.053

4.399.323

-125.270

87.870
71.584
702.905

80.874
0
927.981

107.182
162.279
804.356

26.308
162.279
-123.625

24.243

24.472

24.472

0

Baten
1310 3a
1310 3b
1310 9j
1310 9k
1310 9y

Baten onderhoud wegen
Inkomsten gladheidbestrijding
Onttrekking uit reserve kosten
gladheidbestrijding
Onttrekking uit reserve onderhoud en
exploitatie
Verkoopopbrengsten steunpunten

874.378

totale baten

1.760.980

0

1.033.327

1.098.289

Totaal
verschillen
Apparaatskosten direct:
Op dit product is ruim 0,5 fte aan capaciteit ( afgerond 1.400 uren) meer ingezet, als gevolg van
de extra inzet t.b.v. de provinciale gladheidbestrijding.
Programmatische lasten:
81

64.962
-60.307
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Via de reguliere overhevelingprocedure is een bedrag van afgerond € 47.744,= overgeheveld van
2001 naar 2002.

8

Reserves en voorzieningen in (€)
06.07.02 Afkoopsommen toekomstig
onderhoud en exploitatie

jaarrekening
2000
27.181

Stand per 31-12 ( in €)

begroting jaarrekening
2001
4.340

verschil

2001
4.340

2001
0

Het betreft hier de reguliere onttrekking als gevolg van de onderhoudsuitgaven in relatie tot van
het Rijk overgenomen plicht mbt de vervangende A50.
06.07.02 Gladheidsbestrijding

jaarrekening
2000
936.455

Stand per 31-12 ( in €)

begroting jaarrekening
2001
2001
752.876
876.501

verschil
2001
123.625

Ingevolge het grotere aantal (preventieve) gladheidbestrijdings- en voorkomingsacties is een
grotere onttrekking aan deze reserve nodig gebleken. In het kader van de Voorjaarsnota 2002 is en
problematiek rond de hoogte van deze reserve aangekaart.
06.07.02 Vernieuwing steunpunten

jaarrekening
2000
874.378

Stand per 31-12 ( in €)

begroting jaarrekening
2001
2001
926.840
926.840

verschil
2001
0

In het licht van de totstandkoming van de nota Districten 2000+ (m.b.t. de reorganisatie en
aanpassing werkwijzen districten) en de uitvoering daarvan in de komende 4 jaar zal t.b.v. de
verbouw en aankoop-verkoop van steunpunten en districtskantoren een aantal mutaties gaan ontstaan,
welke telken male voor besluitvorming via ons College aan Uw Staten zullen worden voorgelegd.

06.07.03 Projecten structureel onderhoud
4

Productomschrijving
Dit product betreft die onderhoudswerken, die de levensduur (van onderdelen) van het provinciale
wegennet verlengen. Hieronder vallen het vervangen van bestratingen van gehele wegvakken, het
vervangen van of aanbrengen van versterkingslagen op asfaltverhardingen en het overlagen met
c.q. vervangen door cementbeton of asfalt van versleten betonwegen. Bij een keuze van de te
nemen maatregelen wordt optimaal gezocht naar duurzame maatregelen. De oplossingen dienen te
passen in het duurzaam veilig concept.
Gezien het levensduurverlengend effect komen de met het structureel onderhoud gemoeide kosten
ten laste van de kapitaaldienst.
De betreffende projecten zijn vermeld in het bij deze begroting behorende MP-VVI 2001-2005.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Ten opzichte van het voorgenomen jaarprogramma 2001, vastgelegd in het MP VVI 2001-2005,
zijn in het MP VVI 2002-2006 de volgende projecten een jaar naar achteren geschoven:
a. N257 Renovatie Steenbergen – Sint Philipsland
b. N269 Rotonde Esbeek en renovatie rijbaan
c. N285 Renovatie wegdek, Terheijden
d. N605 Volkel – Gemert (rijbaan en fietspaden)
e. N606 Dinther – Veghel
f. N621 Oirschot (Steenovenweg) – Hilvarenbeek, gedeelte kom Diessen
g. N629 VRI 629/Westelijk aansluiting A27, Oosterhout
h. N631 VRI 631/Nassaulaan, Gilze-Rijen
De volgende projecten zijn versneld of nieuw in het jaarprogramma 2001 opgenomen:
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i. N264 Rijbaan (en rotonde) (1e fase), Mill
j. N277 VRI 277/Erfsestraat, Ravenstein
k. N285 Rotonde Drie Hoefijzers, Wagenberg
l. N625 Renovatie Maren-Kessel-Lith
m. Diverse SO-werken districten
n. Kasten en binnenwerk OVL
o. N626 Overdracht Macharen-Ravenstein
p. Overdracht Den Dungen-PW205

Exploitatie: lasten en baten (in €)
06.07.03 Projecten structureel onderhoud

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

1.017.905

1.765.916

1.038.402

727.514

601.279
416.626

1.036.099
729.817

606.203
432.199

429.896
297.618

4.718.884

5.388.822

5.342.040

46.782

4.718.884

5.388.822

5.342.040

46.782

totale lasten

5.736.789

7.154.738

6.380.442

774.296

totale baten

0

0

0

0

apparaatskosten
Direct
indirect

programmatische lasten
0310 2c

Kapitaallasten aanleg en reconstructie

Totaal
verschillen

774.296
06 Verkeer en Vervoer
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Apparaatskosten direct:
Op dit product is ruim 5,0 fte aan capaciteit ( afgerond 13.900 uren) minder ingezet, als direct
gevolg van de extra inzet op het product 06.05.03 (Verkeersveiligheidsprogramma) en als gevolg
van afgerond bijna 2,0 fte aan vacatures over het jaar heen.

7

Investeringen (in €)
06.07.03 Structureel onderhoud

jaarrekening
2000

Investering cfm investeringsschema

9.465.343

begroting jaarrekening
2001
2001
15.782.000

13.579.198

Het uitvoering van het meerjarenprogramma heeft er mede door versnelling van een aantal
projecten in geresulteerd dat per saldo 86% van het volume Structureel Onderhoud in 2001 is
besteed. Op een aantal projecten, waarvan het voornemen was deze versneld uit te voeren, zijn
geen of veel minder financiële middelen uitgegeven dan voorzien, waardoor het volume met
ongeveer € 2 miljoen is onderschreden.
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verschil
2001
2.202.802
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06.08 VASTGOED
06.08.01 Grondzaken
4

Productomschrijving
Het betreft voornamelijk diensten op het gebied van taxaties, grondtransacties en kadastrale
informatievoorziening betreffende provinciale eigendommen en bodemsanering. De complexiteit
van de processen, waarvan grondzaken een onderdeel vormt neemt eveneens toe; hoe te komen tot
een slagvaardig en actief grondbeleid is onderwerp van studie.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Productieprestaties
Aantal verpachte percelen in het buitengebied
Aantal percelen in eigendom
Aantal projecten grondaankoop
Aantal te realiseren grondaankopen in begrotingsjaar (MP)
Aantal overdrachten van wegen
Aantal taxaties

jaarverslag
2000
40
3000

begroting
2001
50
3500
5
70
10
200

jaarverslag
2001
23
2500
7
47
15
180

Het aantal wegoverdrachten is hoger ivm het wegwerken van achterstanden op dit terrein.
Hierdoor is ook bij meer pachters de pacht opgezegd. Het aantal percelen, waarvan de provincie
eigenaar is bedraagt ongeveer 2500. Dit is meer als bij de planning opgegeven, omdat de planning
is uitgegaan van alle percelen, die in het kadastraal informatiesysteem voorkomen. Hier zit naast
eigenaarschap ook bv zakelijk recht in. Het aantal gerealiseerde grondaankopen is achtergebleven
bij de planning ivm de MKZ-crisis, waardoor projecten vertraging hebben opgelopen.

6

Exploitatie: lasten en baten (in €)
06.08.01 Grondzaken
apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
0310 2c
0310 2t

Kapitaallasten aanleg en reconstructie
Belastingen wegen

totale lasten

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

736.267

1.006.783

894.311

112.472

434.915
301.352

610.188
396.595

522.085
372.226

88.103
24.369

2.752.183

1.330.158

1.318.759

11.399

2.527.945
224.238

1.099.804
230.354

1.105.253
213.506

-5.449
16.848

3.488.450

2.336.941

2.213.070

123.871

39.683

46.316

55.767

9.452

6.614
26.748

16.087

7.118
7.609

7.118
-8.478

73.045

62.402

70.495

8.092

baten
1310 0g
1310 3a
1310 9f

Vergoeding voor werkzaamheden
bodemsaneringsprojecten
Inkomsten terugvordering OZB
Opbrengst huren, pachten en vergoedingsregeling kabels en leidingen

totale baten

Totaal
verschillen
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Investeringen (in €)
06.08.01 Grondverwerving

jaarrekening
2000

Investering cfm investeringsschema

933.881

begroting jaarrekening
2001
2001
1.956.000

verschil
2001

1.366.594

589.406

Vanwege de MKZ-crisis zijn een aantal projecten vertraagd. Dit heeft geleid tot minder
investeringen.

06.08.03 Vastgoedinformatie
4

Productomschrijving
Wegeninformatiesysteem (WIS)
Voor de activiteiten met betrekking tot het ontwerpen, reconstrueren en beheren van provinciale
wegen is gedetailleerde topografische basisinformatie nodig. Deze informatie is voor de diverse
gebruikers beschikbaar in het WIS; voor diverse applicaties zijn deze gegevens klaargemaakt. Voor
andere applicaties moet dat nog gebeuren.
Geografisch informatiesysteem (GIS)
Voor verkenningen en planstudies van wegenprojecten wordt in het GIS een aantal basisbestanden
beschikbaar gesteld. Ook voor andere beleidsterreinen, als natuur en water zijn basisbestanden
beschikbaar in het GIS.Er is een duidelijke groei in de behoefte waarneembaar betreffende GIStoepassingen en ondersteuning cartografische vormgeving.

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Productieprestaties

jaarverslag
2000
650

Aantal km. Provinciale weg in WIS (a)

begroting
2001
600

jaarverslag
2001
650

Het aantal km’s weg is 650 gebleven. De verwerking van de overgedragen wegen is administratief
nog niet zodanig verwerkt dat dit in het WIS actueel is geworden.
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Exploitatie: lasten en baten (in €)
06.08.03 Vastgoedinformatie
apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
0310 1e

Kadastrale gegevens

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

1.031.793

1.102.285

1.081.847

20.438

609.483
422.310

646.733
455.552

631.566
450.281

15.167
5.271

13.333

23.606

39.391

-15.785

13.333

23.606

39.391

-15.785

totale lasten

1.045.126

1.125.891

1.121.238

4.653

totale baten

0

0

0

0

Totaal
verschillen

85

4.653
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06.08.04 Landmeten
4

Productomschrijving
De voornaamste activiteiten zijn:
- het verzamelen van basisgegevens voor de grootschalige topografische basisbestanden
- het met satellietplaatsbepalingssysteem (GPS) inmeten van paspunten voor de
fotogrammetrische kaartering
- het meten van 3D-modellen voor het wegontwerp
- het assisteren bij de uitvoering van werken door het uitzetten van assen en grenzen
- het verrichten van deformatiemetingen voor kunstwerken bij bodemsaneringsprojecten
- het verrichten van peilingen en metingen ter controle van ontgrondingen
Veiligheidsmaatregelen blijven een punt van aandacht; ter wille van de persoonlijke veiligheid zijn
goede veiligheidsvoorschriften nodig.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Productieprestaties
Meten terrein 3D-modellen voor wegontwerp (ha)
Inmeten paspunten voor fotogrammetrische kartering
Aantal projecten met landmeetkundige assistentie
Aantal deformatiemetingen voor kunstwerken (viaducten
e.d.)
Aantal peilingen en metingen voor ontgrondingen:
Droog
Nat

jaarverslag
2000
250
600
20
10

begroting
2001
150
400
20
30

jaarverslag
2001
120
400
20
20

30
20

25
25

20
25

De vraag naar deformatiemetingen en droge ontgrondingen bleef achter bij het verwachte aantal.
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Exploitatie: lasten en baten (in €)
06.08.04 Landmeten

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

822.270

716.864

828.365

-111.501

direct
indirect

485.717
336.553

420.599
296.265

483.587
344.778

-62.988
-48.513

programmatische lasten

70.892

72.935

83.483

-10.549

29.758

30.978

41.526

-10.548

41.134

41.957

41.957

0

893.162

789.799

911.848

-122.050

-101

0

2.581

2.581

-101

0

2.581

2.581

apparaatskosten

0310 9k
0310 9m

Kosten landmeetkundige instrumenten,
meetploegauto's en apparatuur
Toevoeging aan reserve aanschaf
landmeetkundige instrumenten,
meetploegauto's en apparatuur

totale lasten

baten
1310 9r

Inkomsten landmeetkundige zaken

totale baten

Totaal verschillen
86

-119.468

06 Verkeer en Vervoer

7

Investeringen (in €)
06.08.04 Landmeetkundige instrumenten, Jaarrekening
meetploegauto's en apparatuur
2000
Investering cfm investeringsschema

verschil

2001

2001

2001

55.000

0

55.000

begroting jaarrekening

verschil

Reserves en voorzieningen in (€)
06.08.04 Aanschaf landmeetkundige
instrumenten, meetploegauto's
en apparatuur

Jaarrekening
2000
12.861

Stand per 31-12 ( in €)

2001
0

2001
54.818

2001
54.818

06 Verkeer en Vervoer
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133.509

begroting jaarrekening
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06.09 PERSONENVERVOER
06.09.01 Instandhouding en verbeterprogramma personenvervoer
4

Productomschrijving

Dit product richt zich met name op de exploitatie van het openbaar vervoer van vandaag.
De financiering van het openbaar vervoer was ook in 2001 een belangrijk aandachtspunt. Vanuit
het rijk ontvangen we jaarlijks subsidie (rijksbijdrage) die besteed moet worden aan exploitatie van
openbaar vervoer. De rijksbijdrage wordt bepaald door openbaar vervoeropbrengsten te suppleren
met een factor van ongeveer 1,5. Deze rijkssuppletie is de dekking voor de uitgaven die wij aan de
vervoerders doen als bijdrage in kosten voor de door hen geleverde diensten.
Sinds 1998 is het totale rijksbudget elk jaar lager door een jaarlijkse taakstellende bezuiniging van
15,9 miljoen. De wijze waarop dat rijksbudget wordt verdeeld over de vervoersautoriteiten
(provincies, kaderwetgebieden en VOCsteden) is afhankelijk van de reizigersinkomsten per
vervoergebied. Enkele vervoerautoriteiten hebben de afgelopen jaren door middel van het
verkleinen van de openbaar vervoer zones (herzonering) er voor gezorgd dat de
reizigersinkomsten in hun gebied toenamen, waardoor ze ook een groter deel van het rijksbudget
ontvingen o.a. ten laste van het Brabantse aandeel. Teneinde deze situatie te keren en daarmee
afbrokkeling van het Brabantse voorzieningenniveau te voorkomen is in 2001 de Brabantse
herzonering opgesteld. De minister heeft deze herzonering per 1 januari 2002 laten ingaan.
Op 19 augustus 2001 is door ons de laatste dienstregeling vastgesteld. Namelijk, met ingang van
1 januari 2002 is het totale streekvervoer in Noord-Brabant gebaseerd op concessies, te weten:
Westelijk Noord-Brabant, Oostelijk Noord-Brabant en MTI Oss. Daarmee is in plaats van ons de
vervoerder verantwoordelijk geworden voor de lijnvoering en de dienstregeling. Ook de
verschijningsvorm van de voertuigen is voortaan aan de vervoerder overgelaten. Hierdoor wordt
met betrekking tot het product 'buurtbusprojecten' door ons geen zelfstandig beleid meer gevoerd.
Doordat dit product onderdeel is van de concessie is het als zelfstandig product in de begroting
vanaf 2002 verdwenen.
Het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) en Bedrijfsvervoer behoren niet tot de concessies.
In 2001 is in de regio's Brabant noordoost en Midden Brabant overeenstemming bereikt om te
komen tot een Collectief Vervoer Voorziening (CVV). In de regio 's-Hertogenbosch is gestart met
besprekingen die kunnen leiden tot een CVV voor die regio. In west Brabant is al enige tijd een
CVV operationeel.
Vanaf 2002 is de grens tussen het personenvervoer van vandaag en dat van morgen vervaagd.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Productieprestaties

Jaarverslag
2000

Aantal verleende concessies
Aanbestedingsprocedures
Behandelde bezwaarschriften
Aantal buurtbusprojecten
Aantal buurtbussen
Aantal CVV-projecten

begroting
2001
6
3

Jaarverslag
2001
3
3

27
33
4

28
33
4

pm
28
1

Toelichting
In de begroting 2001 is nog uitgegaan van een verdeling van het Brabantse grondgebied in 6
concessiegebieden. Begin 2001 is besloten deze 6 gebieden te clusteren in 2 te verlenen
concessies: Westelijk Noord-Brabant en Oostelijk-Brabant. De derde concessie betreft het
stadsvervoer in Oss.
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Exploitatie: lasten en baten (in €)
06.09.01 Instandhouding en verbeterprogramma personenvervoer
Apparaatskosten
Direct
Indirect

programmatische lasten
0340 2a
0340 2c
0340 2d
0340 2e
0340 2f
0340 2j
0340 2k
0340 2l
0340 2o
0340 2p
0340 2r
0340 9c

Infrastructuur O.V.
Vergoeding streekvervoer
Vergoeding Ex-Bos steden
Kosten vergoeding buurtbussen
Projecten ter stimulering van het openbaar
Vervoer
Bedrijfsvervoer
Budget regiefunctie
Toevoeging aan reserve openbaar vervoer
Kapitaallasten personenvervoer
(doorstroom maatregelen)
Kosten voorbereiding aanbesteding O.V.
Projecten collectief vraagafhankelijk
vervoer (CVV)
Uitvoeringskosten taxivergunningverlening

2000

2001

2001

2001

realisatie

begroting

realisatie

verschil

549.734

267.848

443.318

-175.470

324.729
225.005

157.152
110.696

258.802
184.516

-101.650
-73.820

30.882.713

32.822.371

34.264.301

-1.441.930

22.196.530
2.683.373
516.241

52.639
21.953.710
2.894.742
828.088
3.940

22.457.223
2.900.373
869.243
0

52.639
-503.513
-5.631
-41.155
3.940

124.596
113.445
3.203.373
0

232.664
181.512
0
3.280

116.730
14.411
5.281.206
3.298

115.934
167.101
-5.281.206
-18

2.045.143

94.386
6.577.410

90.756
2.531.059

3.630
4.046.351

12

totale lasten

0

31.432.447

33.090.219

34.707.619

-1.617.400

29.436.328

0
29.642.739

31.210.549

0
1.567.810

1.183.257
7.278
328.326

3.176.351

3.127.622

-48.729
0
0

30.955.189

32.819.090

34.338.171

1.519.081

Baten
1340 0a
1340 2a
1340 2d
1340 2k
1340 9h

Leges en andere rechten taxivervoer
Rijksbijdrage in de exploitatiekosten van
het openbaar vervoer
Onttrekking uit reserve openbaar vervoer
Inkomsten budget regiefunctie
Dividend op aandelen NV BBA

totale baten

0

Totaal
verschillen

-98.318

Apparaatskosten direct
Omdat de kwaliteit van het bestaande openbaar vervoer de volle aandacht heeft van publiek en
politiek zijn op dit product meer uren ingezet. Vooral de financiële situatie van het streekvervoer,
de herzonering, de dienstregeling van 19 augustus 2001de werkzaamheden voor CVV hebben veel
meer tijd gekost dan gepland.
Met betrekking tot de volgende producten wordt voor de eindstand verwezen naar de bijlage
“informatieve slotwijziging begroting”. Bovengenoemde bedragen geven namelijk de situatie per
oktober 2001 weer waarin de aanpassingen vanwege loon- en prijscompensatie 2001 en een extra
bijdrage voor Sociale Veiligheid 2001 nog niet zijn verwerkt.
0340 2a
Infrastructuur OV
Dit product heeft geheel betrekking op de aanleg van een busbaan langs de A27 bij Werkendam.
Medio 2002 zal de definitieve afrekening plaatsvinden. Naar verwachting zal dan het
gereserveerde bedrag vrijvallen.
0340 2c
Vergoeding streekvervoer, 0340 2d Vergoeding ex-BOS-steden
In de eindstand is er minder gerealiseerd dan begroot vanwege de reservering van de geoormerkte
bijdragen voor verbetering van Toegankelijkheid en Sociale Veiligheid van het openbaar vervoer.
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Vanwege concessieverlening is met vervoerders afgesproken om eerst tot een afrekening te komen
van de jaren 1998 t/m 2000 alvorens de geoormerkte bijdragen van 2001 aan te wenden. De
definitieve afrekening zal in het tweede kwartaal 2002 plaatsvinden.
0340 2j
Bedrijfsvervoer
Dit bedrag betreft de maximale reservering voor toekenning van subsidie die in 2001 is
aangevraagd. De definitieve toekenning over 2001 zal in 2002 worden vastgesteld op basis van
accountantsverklaringen over de daadwerkelijk gereden kilometers.
0340 2k
Budget regiefunctie
Er is minder gerealiseerd dan begroot omdat er met betrekking tot het communicatietraject
Herzonering wel activiteiten door betrokken vervoerders zijn verricht maar zij nog geen rekening
hebben ingediend.
Ten aanzien van deelname in de beheersorganisatie Servicepunt Deeltaxi West-Brabant is er in
2001 minder gerealiseerd dan begroot omdat medio januari 2002 de rekening is ontvangen.
0340 2r
Projecten Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
Dit bedrag heeft geheel betrekking op de rijksbijdrage die gegenereerd is door het project CVV
West-Brabant. Door een complexe overlegstructuur en nog niet uitgekristaliseerd beleid, met name
op het gebied van Toegankelijkheid, is er nog geen definitief bestedingsplan 2001 ontwikkeld.

7

Investeringen (in €)
06.09.01 Personenvervoer doorstromings- jaarrekening
maatregelen
2000
Investering cfm investeringsschema

8

43.231

begroting jaarrekening

verschil

2001

2001

2001

136.000

14.213

121.787

begroting jaarrekening
2001
2001
48.729
5.329.936

verschil
2001
5.281.207

Reserves en voorzieningen in (€)
06.09.01 Openbaar vervoer

jaarrekening
2000
3.054.184

Stand per 31-12 ( in €)

Toelichting
Het leeuwendeel van het verschil wordt gevormd door het positieve saldo van begrotingspost 0340
2r, Projecten Collectief Vraagafhankelijk Vervoer.

06.09.02 Personenvervoer van morgen
4

Productomschrijving
Hoofddoel van de PvM-startfase (september 1999-mei 2002) is dat in de periode 1999-2001 het
vernieuwingsprogramma voor openbaar vervoer in de provincie Noord-Brabant is gestart in de
vorm van een intensief samenwerkingsproces met betrokken partijen en doelgroepen. De startfase
moet de eerste zichtbare resultaten van het vernieuwingsproces opleveren (inhoudelijk,
procesmatig). Aan het einde van de startfase is een netwerk operationeel, zijn allianties gesloten
voor het vervolgtraject en is een voorstel gereed voor de PvM-uitvoeringsorganisatie na mei
2002). De producten van PvM zijn verder uitgewerkt in het document ‘PvM : acties in uitvoering
2001’.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
In 2001 zijn de diverse activiteiten uit het PvM-activiteitenprogramma 1999-2001 geïntensiveerd
gericht op het beter zichtbaar maken van de eerste resultaten uit de diverse vernieuwingsacties. De
belangrijkste beleidsprestaties die genoemd kunnen worden zijn :
vaststelling PvM-uitvoeringsstrategie "focus op de keuzereiziger" en implementatie;
talrijke externe communicatieproducten, waaronder de PvM-emailnieuwsbrief, diverse PvMrapportages, OV-promotiedag
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werkbezoek met statencommissie VVW
diverse informele discussiebijeenkomsten met commissie VVW (concessieverlening,
monitoring, evaluatie PvM)
samenwerkingsovereenkomst NS, samenwerkingsprogramma B5 Verkeer&Vervoer,
intentieverklaringen vervoermanagement bij scholen en bedrijventerreinen,
consumentennetwerk OV in oprichting
meerjarenbegroting PvM 1999-2003 na verkoop BBA-aandelen
afronding PvM-monitoringmethodiek
vaststelling nieuwe concessies OV voor Westelijk Noord-Brabant en Oostelijk Noord-Brabant
op basis van PvM-uitvoeringsstrategie, operationeel vanaf 1-1-2002
intensivering CVV West-Brabant en convenant CVV-Noordoost-Brabant
convenant en operationalisering scholierenvervoer Land van Heusden en Altena en in de
Langstraat;
mobiliteitswinkel Meerhoven operationeel
2e fase haalbaarheidsstudies VIP-Den Bosch en Vervoersystemen van de Toekomst gestart
verkenningen HSL-shuttles en HOV Oosterhout-Breda-Etten-Leur gestart
erkenning BrabantStadspoor als verkenning in MIT en light-railconferentie
afronding knelpunten inventarisatie Infrastructuur voor Openbaar Vervoer
verkenning ontwerpeisen toekomstige infrastructuur
pilot chipcardtechnologie
pilots bedrijventerreinen : 2e fase Brandtaxi, pilot Uden operationeel, pilot Tilburg-Dongen
in studie

Belangrijkste vertragingen/afwijkingen t.a.v. beleidsprestaties in de begroting van 2001 zijn :
alliantievorming komt langzamer op gang dan gepland
instelling consumentennetwerk OV is enkele maanden vertraagd als gevolg van noodzaak
intensiever overleg opzet netwerk
aantal acties uit het actiepakket zijn niet/vertraagd gestart in 2001: actienrs. 2, 4, 7, 17, 20,
35, 70, 74, 91, 96, Oorzaken hiervoor zijn dat opstarttijd meer tijd kost dan verwacht,
initiatieven langzamer uit de markt komen, gebrek aan menskracht, terughoudendheid bij
vervoerders om met acties te komen in periode van openbare aanbesteding concessies.
Het experiment Ho&Go is vroegtijdig afgebroken omdat de vervoerder niet de gewenste
basisresultaten kon leveren
de evaluatie van de PvM-startfase en daarbij behorende rapportages zijn niet eind 2001 in
concept gereed maar in mei 2002 gepland
Voor de productieprestaties zal de nulmeting van de PvM-monitormethodiek een volledig inzicht
geven (voorjaar 2002 gereed). Ook in de PvM-evaluatie zal uitvoerig worden ingegaan op de
geleverde prestaties in de periode 1999-2001. Ten opzichte van de begroting 2001 is opmerkelijk
dat het aantal samenwerkingsprojecten met rijk en bedrijfsleven/vervoerders veel groter is dan
gepland. Buiten de projecten die verplicht opgepakt gaan worden in de nieuwe OV-concessies zijn
met het rijk, NS, streekvervoerders, scholen en bedrijventerreinen 10 samenwerkingsprojecten
gestart. Het totale aantal lopende PvM-acties/pilots in 2001bedroeg 39 (ruim 30% meer dan
begroot).
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De mate van concreetheid en breedte van de acties (diverse pilots per actie) is groter dan was
gepland in de begroting 2001.
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6 Exploitatie : lasten en baten (in €)
06.09.02 Personenvervoer van morgen
Apparaatskosten
Direct
Indirect

programmatische lasten
0310 2o
0340 2m
0340 2n
0340 2q
0340 2s
0340 2t
0340 9w
0340 9x
0340 9y

Werkbudget uitvoeringsorganisatie
vernieuwing OV
Stelpost personeelslasten vernieuwing OV
Werkbudget acties vernieuwing OV
Exploitatie-uitgaven collectief vraagafhankelijk
vervoer CVV
Kapitaallasten investering personenvervoer
van morgen
Bijdrage aan hoogwaardig openbaar
vervoer in Eindhoven-Veldhoven
Toevoeging aan reserve vernieuwing
openbaar vervoer
Terugstorting in algemene reserve ter
verrekening voorfinancieringen
Afschrijving boekwaarde aandelen BBA

totale lasten

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

1.335.281

1.807.099

1.971.655

-164.556

788.754
546.527

1.060.262
746.837

1.151.022
820.633

-90.760
-73.796

1.635.702

31.205.186

26.470.997

4.734.189

305.900

631.474

393.361

238.113

1.329.802

0
2.314.279
1.011.930

0
897.772
826.702

0
1.416.507
185.228

0

6.807

0

6.807

0

499.158

499.158

0

0

21.589.035

21.589.035

0

0

2.264.968

2.264.968

0

0

2.887.535

2.970.983

33.012.285

2.264.968

1

70.465
0
0

23.914
21.589.035
8.616.994

56.403
21.589.035
3.813.628

32.489
0
-4.803.366

2.335.433

30.229.944

25.459.066

-4.770.878

2.887.535

28.442.652

4.569.633

Baten
1340 2e

Bijdrage van de algemene reserve ivm
uitvoering vernieuwingsprogramma
personenvervoer van morgen

1340 2f
1340 9w
1340 9x

Bijdrage derden in acties PVM
Opbrengst verkoop BBA aandelen
Onttrekking uit reserve vernieuwing
openbaar vervoer

totale baten

Totaal
verschillen

-1

-201.245

Apparaatkosten direct
In 2001 is extra veel tijd geïnvesteerd in het realiseren van zoveel mogelijk concrete resultaten in
het kader van het uitvoeringsprogramma Personenvervoer van Morgen. De intensivering van
hiervoor genoemde activiteiten heeft extra ureninzet gevraagd.
Afwijking tussen jaarverslag 2000 en 2001
In 2000 zijn de aandelen BBA verkocht. De opbrengst hiervan (€ 21.589.035) is terug te zien in
de realisatie in 2001. Dit verklaart, samen met de hieruit voortvloeiende terugstorting in de
algemene reserve grotendeels het verschil tussen 2000 en 2001. Verder is de realisatie van het
uitvoeren van het vernieuwingsprogramma Personenvervoer van Morgen in 2001 toegenomen met
circa 1 miljoen € ten opzichte van 2000.
Afwijking tussen begroting 2001 en realisatie 2001
Het verschil wordt bepaald door twee oorzaken
1. De afschrijving van de boekwaarde is niet gerealiseerd op product 06.09.02, maar op de
productnummers 06.01.03, 06.01.08 en 06.06.01. Ten tijde van de begroting was dit nog niet
bekend.

92

06 Verkeer en Vervoer
2. De realisatie van het werk- en actiebudget Personenvervoer van Morgen is circa 1,8 miljoen €
lager dan gepland. Voor een deel hiervan (circa 50%) liggen er al wel harde verplichtingen
vast in de vorm van opdrachten of bijdragen aan derden. Het overige kan worden toegewezen
aan vertraging in de uitvoering. Dit zal, in verband met de verkoop van de aandelen in 2001 en
de afspraken die hieruit voort zijn gekomen en vastgelegd in de concessies Openbaar Vervoer,
in 2002 worden ingehaald.

Reserves en voorzieningen in (€)
06.09.02 Vernieuwing Openbaar vervoer

jaarrekening
2000
0

Stand per 31-12 ( in €)

begroting jaarrekening
2001
2001
12.972.041 14.887.872

verschil
2001
1.915.831
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06.10 BRABANTS HOOFDWEGENNET
06.10.01 Voorbereiding grote infrastructurele projecten
4

Productomschrijving
Op 15 mei 2001 heeft uw college het eindrapport van de Commissie Keijzer (‘Wegbereider, PPS
voltooit A4-Zuid’) vastgesteld en heeft uw college dit rapport met een begeleidende brief
toegezonden aan de minister van Verkeer en Waterstaat, met het verzoek om nader overleg. De
minister heeft haar reactie op het eindrapport ‘Keijzer’ voor zich uitgeschoven, in afwachting van
de uitkomst van de studie van de Commissie Blankert met betrekking tot de Doorstroomroute A4
tussen Amsterdam en de Belgische grens. De Commissie Blankert heeft najaar 2001 haar rapport
aan de minister gepresenteerd. Het standpunt van de minister ten aanzien het rapport van de
Commissie Blankert is weergegeven in de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat aan de
voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal d.d. 18 december 2001, in welke brief de
volgende punten van essentieel belang zijn:
• De minister benoemt de A4-Zuid in haar brief expliciet als één van de PPS-projecten in de A4.
• De minister zegt in de brief overleg met de provincie Noord-Brabant toe, nog dit jaar (2001).
In de praktijk zal dit betekenen dat het overleg plaats heeft begin 2002. Inmiddels heeft contact
met de minister op 30 januari 2002 plaatsgehad; de afspraak is dat in overleg het rapport
Keijzer zal worden geactualiseerd en afgestemd op de thans aan de orde zijnde
beprijzingsconcepten.
• De minister ondersteunt de aanleg van de hele A4-Zuid middels een PPS-constructie onder de
voorwaarde dat de omlegging Halsteren wordt gerealiseerd; de omlegging Halsteren is voor
2005 in het MIT van 2002 opgenomen.
• De minister is bereid in de wet over beprijzing voorzieningen op te nemen om het instrument
kilometerheffing te benutten voor de aanleg van infrastructuur, daarmee expliciet ook voor de
A4-Zuid. De minister ziet mogelijkheden om in 2004 (resp. 2006) over dit instrument te
beschikken.
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Exploitatie: lasten en baten (in €)
06.10.01 Voorbereiding grote
infrastructurele projecten
apparaatskosten

2000

2001

2001

2001

realisatie

begroting

realisatie

verschil

0

41.279

27.545

13.734

24.219
17.060

16.080
11.465

8.139
5.595

2.268.901

4.764.692

4.738.457

26.235

2.268.901

4.537.802

4.537.802

0

226.890

200.655

26.235

2.268.901

4.805.971

4.766.002

39.969

181.885

254.571

200.655

-53.916

181.885

254.571

200.655

-53.916

direct
indirect

programmatische lasten
0310 8b
0310 9a

Toevoeging aan de reserve Brabants
Hoofdwegennet
Voorbereidingskosten PPS-constructie A4
tussen Dinteloord en Bergen op Zoom

totale lasten
Baten
1310 8b

Onttrekking uit reserve Brabants
Hoofdwegennet

totale baten

Totaal
verschillen

94

-13.947
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Reserves en voorzieningen in (€)
06.10.01 Hoofdwegennet Noord-Brabant

jaarrekening
2000
2.087.016

Stand per 31-12 ( in €)

begroting jaarrekening
2001
2001
6.461.435
6.489.814

verschil
2001
28.379

06.10.02 PPS A59
4

Productomschrijving
Het betreft hier de vervroegde aanleg van het gedeelte Rosmalen-Geffen van Rijksweg 59 op basis
van een Publiek-Private Samenwerking- constructie (PPS-constructie). Bij dit project gaat het om
ontwerp, bouw, financiering en onderhoud gedurende 15 of 30 jaar van 9 km autosnelweg in opdracht van de Provincie Noord-Brabant. Daarmee zal in de directe en verder gelegen omgeving
van de weg de bereikbaarheid verbeteren, zal de verkeersveiligheid zowel op de verbinding zelf
als in de woonkernen in de omgeving verhogen, zal ook de kwaliteit van de omgeving toenemen
en boven-dien de regionale situatie versterken. De PPS-aanpak is nieuw in Nederland en dat
betekent dat alle stappen die moeten worden gezet, alle deelproducten die moeten worden
gemaakt, moeten worden ontwikkeld en gemotiveerd. Een belangrijk element daarin is het
onderkennen van risico’s en de meest wenselijke verdeling daarvan tussen partijen: het risicodenken en vervolgens het risico-management vormt een fundamenteel aspect van organisatie en
werkwijze van een PPS-project.

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
De volgende beleidsprestaties zijn in 2001 geleverd. Deze zijn niet opgenomen in de begroting
2001.
- Prekwalificatie en selectie. Afgerond middels het besluit van GS om door te gaan met 5
Inschrijvers van de 7 Inschrijvers
- Voorbereiding consultatiefase. Fase is afgerond middels vaststelling en verzending
consultatiedocument aan de 5 Inschrijvers
- Consultatiefase. Deze fase is afgerond middels het vaststellen van het biedingsdocument. Dit
document bevat een aangepaste versie van het concept contract en een beschrijving van de
bieding alsmede instructies voor de Inschrijvers met betrekking tot de Biedingsfase.
- Biedingsfase. Het Biedingsdocument is verzonden aan de 4 overgebleven Inschrijvers
(1 consortium heeft zich teruggetrokken) gevolgd door 2 Nota’s van Inlichtingen.
- Beoordeling biedingen. De 4 Inschrijvers hebben in totaal 15 Biedingen aangeboden. De
ambtelijke beoordeling is eind 2001 afgerond. Begin 2002 wordt GS besluit verwacht om door
te gaan met de twee beste Inschrijvers.
- Public Sector Comperator (PSC). De PSC is ontwikkelt en vastgesteld. De PSC berekent wat
de kosten van aanleg en de onderhoudskosten gedurende 15 jaar zouden zijn van de A59,
uitgaande van traditionele aanbestedingswijze. Het is een vergelijkingsinstrument om te
bepalen of het private arrangement aantrekkelijker is dan het traditionele alternatief.
- Omgevingsmanagement. Het betreft hier activiteiten op het gebied van
versoberingsmaatregelen, overeenkomsten met de regiogemeenten, kabels en leidingen,
grondaankopen en geluid-, archeologisch-, explosieven- en bodemonderzoek.
In begroting 2001 (voorheen product 06.01.11) zijn de volgende beleidsprestaties opgenomen met
betrekking tot de PPS-A59.
- Aanbestedingsprocedure PPS-A59 is uitgevoerd
- A59 DBFM contract opstellen
- Go-No go Statenbesluit vervroegde aanleg A59
- Aanleg A-59 is gegund
Vanwege verlenging van de planning door de kwestie Eurobekes zijn deze beleidsprestaties in
2001 niet afgerond. Volgens oorspronkelijke planning zou het finale Statenbesluit per 7 december
2001 genomen worden. De nieuwe planning gaat uit van april 2002. Eind 2001 is gestart met de
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onderhandelingen met de Ministeries van Financiën en Verkeer en Waterstaat over de
betaalbaarheid van het project. De onderhandelingsfase met de consortia over de beste en laatste
bieding kan niet starten alvorens deze onderhandelingen met goed resultaat zijn afgerond.
Afwijkende Middeleninzet:
Vanwege deze verlenging van de planning van de voorbereidende werkzaamheden is besloten om
het voorbereidingskrediet van € 4.537.802 ten behoeve van de Projectorganisatie PPS-A59 te
verhogen met € 2.053.355, zijnde de subsidie van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat voor
dit Pilot-project.
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Exploitatie: lasten en baten (in €)
06.10.02 PPS A59
apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
0310 2n

Externe kosten PPS-constructie A59

totale lasten

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

101.952

167.254

207.176

-39.922

60.223
41.729

4.915
162.339

114.661
92.515

-109.746
69.824

112.664

27.681

25.537

2.144

112.664

27.681

25.537

2.144

214.616

194.935

232.713

-37.778

25.537

25.537

25.537

25.537

Baten
1310 8b

Onttrekking reserve Brabants hoofdwegennet

totale baten

0

0
Totaal
verschillen

-12.241

Apparaatskosten: Het betreft hier een klein bedrag aan apparaatskosten die niet ten laste van het
voorbereidingskrediet PPS-A59 zijn gebracht. Alle overige interne apparaatskosten van het
Projectteam PPS-A59 komen ten laste van het voorbereidingskrediet PPS-A59.
Programmatische Lasten: Het betreft hier kosten ten behoeve van juridische, financiële en
communicatieve ondersteuning in de periode vóór september 2000, dus voordat het
voorbereidingskrediet PPS-A59 was ingesteld. Deze kosten komen ten laste van de reserve
Brabants Hoofdwegennet.
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Investeringen (in €)
06.10.02 Voorbereidingskrediet PPS-A59

jaarrekening
2000

Investering cfm investeringsschema

402.875

06.10.02 Voorbereidingskrediet PPS-A59
Geactiveerde rente

jaarrekening
2000

Investering cfm investeringsschema

0
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begroting jaarrekening
2001
2001
8.174.000

verschil
2001

9.534.832

-1.360.832

begroting jaarrekening
2001
2001

verschil
2001

155.000

108.380

46.620
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Onderstaand wordt het bedrag behorende bij de realisatie toegelicht:
Interne personeelskosten Projectteam PPS-A59:
Kosten externe ondersteuning PPS-A59
Overige kosten
Grondaankopen RWS en Provincie Noord-Brabant
Rentekosten 2001 (Projectkosten 2001en kosten grondaankopen)
Af :

883.146
2.208.536
156.369
7.546.437
108.380

Ontvangen bijdrage Ministerie van Financiën in
Voorbereidingskosten PPS-A59
Totaal

1.259.656 -----------9.643.212

De hogere uitgaven worden veroorzaakt door meer grondaankopen in 2001 dan aanvankelijk
geraamd.

06 Verkeer en Vervoer

De rentekosten zijn niet volgens de reguliere provinciale uitgangspunten berekend omdat alleen de
werkelijke kosten van het project ten laste van het krediet mogen worden gebracht en omdat de
besteding van het krediet verantwoord moet worden bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Het gebruikte percentage van 4,23 % is afgeleid van het BNG rente tarief voor een periode van 5
jaar. De grootste betaling voor grondaankopen heeft op 14 december 2001 plaatsgevonden en
vormt de basis voor de bepaling van het rentetarief van 4,23 %.
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WATER
Portefeuillehouders: Verheijen en Boelhouwer

Beleidsomschrijving

•

Hoofddoelstelling.
Water is onontbeerlijk voor bereiding van drinkwater en voedsel, economische ontwikkeling,
woongenot en natuur. De hoofddoelstelling voor het waterbeleid is daarom het bereiken en in
stand houden van watersystemen, die ruimte bieden aan een gezond leefmilieu voor mens, dier
en plant. Daarbij zijn economische en ecologische ontwikkelingen met elkaar in evenwicht en is
het hebben en houden van een veilige en een bewoonbare provincie een randvoorwaarde.
Uitwerking vindt plaats via twee hoofdlijnen “integraal waterbeheer “en “veiligheid”.
Integraal waterbeheer
De provincie heeft de taak om de hoofdlijn van het integraal waterbeleid in een plan vast te
leggen. Hiervoor is in 1998 het tweede waterhuishoudingsplan vastgesteld
Centraal staat een nieuwe impuls voor de uitvoering: per gebied en per thema worden de
verschillende problemen (verdroging, droogteschade, beekherstel en verontreiniging van
oppervlaktewater) integraal aangepakt samen met waterbeheerders en watergebruikers. Daarbij
wordt gebruik gemaakt van het toegenomen inzicht in de werking van watersystemen.
De waterschappen spelen een belangrijke rol in het waterbeheer. Dat betekent dat de provincie
ervoor moet zorgen dat er ook in de toekomst krachtige waterschappen zijn. De provincie is
verantwoordelijk voor de waterschapsorganisatie en is wettelijk belast met het toezicht op de
waterschappen. Daarnaast wordt uitdrukkelijk samengewerkt met drinkwatermaatschappijen,
industrie, Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie, landschapsbeheerders, Brabantse Milieu
Federatie en gemeenten.
Veiligheid
De provincie is belast met het toezicht op de waterkwaliteit, de hygiëne en de veiligheid van de
zwemgelegenheden. Bij de uitvoering van de Wet hygiëne en veiligheid van badinrichtingen en
zwemgelegenheden (WHVBZ) staat een klantgerichte benadering door middel van preventie
voorop.
In goed overleg met waterschappen en belanghebbenden zal alles in het werk gesteld worden om
ervoor te zorgen dat in 2001 de kwaliteit en stabiliteit van de dijken op het gewenste niveau zijn
gebracht om de vereiste veiligheid te kunnen bieden tegen overstromingen. In het kader van
waterbeleid 21e eeuw wordt uitdrukkelijk bezien in hoeverre dit mogelijk is door de Maas en
Brabantse beken meer ruimte te geven.
Ook een effectieve bestrijding van de bever- en muskusrat is nodig om te voorkomen dat die
veiligheid in gevaar komt.

•

Omgevingsfactoren
Water

2001

⋅
⋅

aantal waterschappen
te controleren kilometers watergang in verband
met muskus- en beverrattenbestrijding
⋅ aantal verdroogde gebieden
⋅ inrichtingenbestand zwemgelegenheden
⋅ aantal km dijk
•

9
23.000
205
550
345

Beleidsintensivering.
Namens de provincies heeft op 14 februari 2001 het IPO de startovereenkomst Waterbeleid 21e
eeuw ondertekend. In de startovereenkomst worden een aantal activiteiten met bijbehorende
termijn bij de provincies gelegd. De WB-21-activiteiten zijn te onderscheiden naar hoofd- en
regionale watersystemen en ruimtelijke ordening.
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Daarnaast heeft de provincie met de waterschappen het protocol inzake de reconstructie afgesloten.
De daarbij gemaakte afspraken over de uitvoering van activiteiten zullen worden afgestemd met
bovengenoemde activiteiten.
Het waterbeleid 21e eeuw heeft als doel het bereiken en handhaven van de gewenste veiligheid tegen
hoogwater, een beperking van schade door wateroverlast, verdrogingsbestrijding en verbeteren van
de waterkwaliteit. Al deze waterdoelen worden gekoppeld aan doelen op andere beleidsterreinen,
zoals ruimtelijke ordening, natuur en landschap en moet leiden tot een bestuursaccoord in 2002.

2

Stand van zaken beleidsrealisatie
Hoofddoelstellingen.
Om de hoofddoelstelling van het integraal waterbeheer te realiseren zijn in het provinciale
Waterhuishoudingsplan 1998-2002 vijf kernthema’s met doelstellingen onderscheiden:
duurzame watervoorziening: de watervoorziening in Noord-Brabant is zodanig geregeld dat de
hulpbron water voor toekomstige generaties is veiliggesteld;
gewenste watersituatie voor elke grondgebruiksvorm: de watersituatie is zo optimaal mogelijk
voor de onderscheiden functies, die naast elkaar kunnen bestaan zonder wederzijdse overlast;
goede waterkwaliteit: de waterkwaliteit vormt geen belemmering voor de verschillende
vormen van menselijk gebruik en voor natuurlijke ontwikkelingen;
inrichting van waterlopen: de aanleg en het onderhoud van waterlopen maakt behoud, herstel
en ontwikkeling van de landschappelijke en natuurwaarden mogelijk en draagt bij aan een
robuust watersysteem;
water in bebouwd gebied: bebouwd gebied levert een positieve bijdrage op lokale en regionale
watersystemen. Water en ruimtelijke aspecten zijn hierbij geïntegreerd.
Deze doelen gelden voor de lange termijn (2018).Voor de korte termijn zijn tussendoelen
opgenomen in het waterhuishoudingsplan en in enkele convenanten met doelgroepen. Deze
tussendoelen gelden voor 4 jaar en bestaan in beginsel uit 20% van het einddoel in 2018.
In het uitvoeringsprogramma van het waterhuishoudingsplan zijn deze strategische doelen verder
uitgewerkt in concrete inspanningen over de planperiode van 4 jaar.
Tijdens de beleidscyclus hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan, zoals de evaluatie van
het waterbeleid, ontwikkelingen rond Waterbeleid 21e eeuw, de reconstructie, de vastgestelde EU
Kaderrichtlijn Water en het ontwerp Streekplan. Deze nieuwe ontwikkelingen worden zoveel
mogelijk ingekaderd in de beleidsvorming en -uitvoering. Voor de lange termijn visie vormen de
belangrijkste nieuwe ontwikkelingen de basis voor een partiële herziening van het WHP-2. Deze
herziening zal u in het medio 2002 worden voorgelegd.
Beleidsrealisaties
• Algemene terugblik
Waterbeheer werd voorheen vooral gezien als een technische aangelegenheid. Vele groeperingen
maken aanspraak op hetzelfde water, waardoor belangen met elkaar in conflict kunnen komen.
De uitvoering van het waterbeheer is veranderd.Naast de traditionele waterbeheerders ( het rijk,
de provincies en de waterschappen) is de inbreng van waterleidingbedrijven, gemeenten,
industrie, landbouw en terreinbeheerders gegroeid. Er hebben steeds meer initiatieven
plaatsgevonden, waarin op basis van consensus en samenspraak afstemming en terugkoppeling
hebben plaatsgevonden tussen de verschillende actoren in het waterbeheer en -beleid.
• Duurzame watervoorziening
De korte termijn doelstelling “stand still ten opzichte van 1987” voor grondwateronttrekkingen is
in Noord-Brabant bereikt. Dit wordt met name veroorzaakt door vermindering van de
onttrekking door openbare watervoorziening en de industrie. Hiermee voldoen beide sectoren
aan het streefdoel 2000. De inzet van oppervlaktewater is getemporiseerd en moet opnieuw
invulling krijgen, op basis van nieuwe inzichten, in de waterbehoefte, draagkracht van het
grondwater en de beschikbaarheid van regionaal oppervlaktewater. Op basis van de huidige
stand van zaken is een start gemaakt om gedifferenteerd grondwateronttrekkingsbeleid te
ontwikkelen op basis van de draagkracht van het watersysteem voor een betere
verdroginsgbestrijding.
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• Gewenste watersituatie voor elke grondgebruiksvorm
De waterhuishoudkundige voorwaarden voor de functie landbouw in de agrarische hoofdstructuur zijn redelijk tot goed. Streefpeilen worden gerealiseerd en er kan meestal naar behoefte
worden beregend uit oppervlaktewater. In de bovenstroomse delen van de watersystemen op de
zandgronden blijft er een behoefte aan waterconservering, waarmee hogere (grond)waterstanden
kunnen worden bereikt. Een internationaal Europees project “Watermanagement in het Benelux
Middengebied” is onder projectverantwoordelijkheid van de provincie afgerond. Het project was
een succes en heeft geleid tot de start van het project “waterconservering 2e generatie”.
Voor de functie waternatuur zijn de waterhuishoudkundige voorwaarden echter nog minder
goed. Veel gebieden zijn verdroogd, zodat de hydrologische voorwaarden(streefbeelden) van de
natuurdoeltypen in die gebieden niet worden gehaald. Om een kwantitatieve beoordeling te
kunnen uitvoeren van het verdroginsgprobleem is in 2001 gestart met de opzet en inrichting van
het beleidsmeetnet verdroging. De bereidheid tot samenwerking aan verdroginsgbestrijding
blijft groot. Er zijn de afgelopen periode vele ( vaak nog sectorale) projecten gestart, maar deze
hebben nog niet geleid tot het gewenste hydrologische herstel.
Om dit wel te bereiken heeft de provincie ingezet om te komen tot het vaststellen van het
gewenste grond- en oppervlaktewaterregiem(GGOR) via gebiedsgerichte aanpak in het kader
van de reconstructie en een integrale verdrogingsaanpak ( de zogeheten
watersysteembenadering).
• Goede waterkwaliteit
De kwaliteit van grond- en oppervlaktewater vormt een voortdurende bron van zorg. Op de
meeste meetpunten worden de landelijke normen niet gehaald. Ook voldoet de waterkwaliteit op
veel plaatsen niet aan Europese normen, zoals de nitraatrichtlijn. De aanpak van diffuse bronnen
-als belangrijkste beïnvloedende factor voor de waterkwaliteit- is in toenemende mate het speerpunt van de waterkwaliteitsverbetering. Vanuit het beleid in WHP-2 wordt voor de kwaliteitsverbetering ingezet op een gecombineerde aandacht voor de bronaanpak en effectgerichte
maatregelen. Daarnaast blijft ook zorg bestaan over de nog niet gesaneerde lozingen in het
buitengebied. Samen met gemeenten en waterkwaliteitsbeheerders wordt gewerkt aan een
Brabant-brede uniforme aanpak.

• Water in bebouwd gebied
Tot voor kort had waterbeheer in het stedelijk gebied vooral betrekking op de riolering en op het
voorkomen van wateroverlast door het zo nodig verlagen van de grondwaterstand. In WHP-2
zijn de uitgangspunten neergelegd voor een systeembenadering in het stedelijk gebied, waarbij
het voorkomen van wateroverlast, herstel van de voeding van het grondwater, het voorkomen
van piekafvoeren in het afwateringssysteem en de kwaliteitsverbetering van grond- en
oppervlaktewater als één samenhangend geheel wordt benaderd. Tevens wordt meer aandacht
gevraagd voor de waterhuishouding in stedelijk gebied in relatie tot de waterhuishouding in het
omringende buitengebied. De provincie heeft hiervoor een interactief proces gestart, waarbij
zowel gemeenten als waterschappen worden betrokken. Daarbij wordt aandacht besteed aan de
verschillende abstractieniveau’s, zoals het structuurniveau, het niveau waarop de locatiekeuze
plaatsvindt voor stads- en dorpsuitbreiding en het beheersniveau. Terugkijkend is gebleken dat
waterplannen een positieve uitwerking hebben op de samenhang van het waterbeleid in
gemeenten.
Naast de kernthema’s komen de volgende onderwerpen in het WHP-2 voor:
• Evaluatie organisatie waterbeheer
Ten behoeve van de evaluatie van het waterbeheer zijn evaluatiecriteria ontwikkeld. Een door
gedeputeerde Staten en de Noord-Brabantse Waterschapsbond ingestelde commissie, die heeft
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• Inrichting van waterlopen
Zowel de bestaande inrichting van beken, het onderhoud als de uitvoering van doelstellingen ten
aanzien van de inrichting verschillen Brabantbreed en per beek(traject) Echter, het merendeel
van de beken met natuurfunctie scoort nog onvoldoende op deze aspecten. Het percentage beken
waarbij ook de waterhuishoudkundige voorwaarden en waterkwaliteit aan de natuurdoelstellingen voldoen is minimaal. Het huidige tempo inrichtingsprojecten van ecologische
verbindingszones verloopt te langzaam om het volgende tussendoel tijdig te kunnen bereiken.
Ondanks de nog niet gerealiseerde doelstellingen voor inrichting en onderhoud van waterlopen
in het buitengebied, zijn er inspanningen gepleegd om hier iets aan te doen. De streefbeelden
vormen een belangrijk instrument voor de Reconstructie, waarin beek- en kreekherstel als thema
uitgewerkt wordt.

07 Water
gekeken naar de waarde van het huidige waterschapsbestel heeft in 2001 een aantal
aanbevelingen gedaan die zijn opgenomen in het rapport “schaal op peil”. Met de besturen van
de waterschappen zijn naar aanleiding van dit rapport gesprekken gevoerd.
• Operationeel grondwaterbeheer
Het kwantitatieve grondwaterbeheer is erop gericht om de gewenste grondwatersituatie en
daarmee de gewenste waterhuishoudkundige situatie te bereiken. Op basis van het waterhuishoudingsplan heeft een uitwerking plaatsgevonden in de Verordening Waterhuishouding. Daarin
wordt aangegeven hoe wordt omgegaan met grondwateronttrekkingen (registratieplicht,
vergunningplicht, algemene regels).
In 2001 is er sprake geweest van een reguliere uitvoering van de vergunningverlening. Het
vergunningenbestand is nagenoeg volledig.
• Monitoring en beleidsevaluatie
Met de afronding van de beleidsevaluatie van het WHP-2 op basis van de IPO RWSR-methodiek
is in 2001 invulling gegeven aan de intensivering van de monitoring. Afstemming van
indicatoren op het provinciale waterhuishoudingsbeleid heeft zoveel mogelijk plaatsgevonden,
de meetnetten daarentegen zijn nog niet allemaal afgestemd op de RWSR. Voor de oppervlaktewaterkwaliteit is dat wel het geval, maar voor oppervlaktewaterkwantiteit en het freatisch
grondwater zeker niet. In de toekomst zullen we de indicatoren afstemmen op de
waterbeheerplannen van de waterschappen.
Naast de doelen uit het waterhuishoudingsplan draagt de provincie ook verantwoordelijkheid voor
de volgende wettelijk vastgelegde doelen inzake veiligheid. Stand van zaken:
de zwemgelegenheden zijn veilig ingericht en de waterkwaliteit en de hygiëne voldoet aan de
daaraan gestelde wettelijke normen;
de dijken bieden de vereiste veiligheid op basis van de wettelijke normen;
de muskus- en beverrattenpopulatie is onder controle (conform de landelijke norm) en vormt
geen gevaar voor de kwaliteit en stabiliteit van dijken en andere waterstaatswerken;
•

3

Doorkijk naar de toekomst
Eerder genoemde nieuwe ontwikkelingen zullen nieuwe doelstellingen opleggen aan het
waterbeheer, maar ook nieuwe mogelijkheden bieden om nog niet gerealiseerde doelstellingen
versneld te bereiken. De Europese Kaderrichtlijn Water omvat het denken in grensoverschrijdende stroomgebieden en het bereiken van onder meer ecologische potenties. Bij het
uitwerken van het nieuwe nationale denken over waterbeheer 21e eeuw worden er eisen gesteld
aan het reserveren van ruimte voor water in verband met veiligheid en besluitvorming over
nieuwe ruimteclaims (watertoets bij locatiekeuze, het vasthouden, bergen en afvoeren van water
in watersystemen, duurzaamheid en het niet afwentelen op andere watersystemen/
stroomgebieden). De regionale reconstructie (revitalisering van het landelijk gebied) biedt
mogelijkheden om bovengenoemde doelstellingen als wel de kernthema’s van het WHP-2
gebiedsgericht uitvoering te geven. Door samen te blijven werken aan water zullen we dichterbij
de gestelde doelen komen en een goed waterbeheer in de 21e eeuw kunnen realiseren.

Budgetraming en -realisatie beleidsonderdeel (in €)
07

Water

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

Totaal Lasten

26.001.795

21.205.452

4.796.344

Totaal Baten

12.011.269

7.966.502

-4.044.766

Resultaat beleidsonderdeel

751.577
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Apparaatskosten
De afwijkingen in de apparaatskosten zijn o.a. ontstaan door:
In de begroting een statische planningssystematiek wordt gehanteerd.
In de bedrijfsvoering een dynamische planningssystematiek wordt toegepast, waarbij om de 4
maanden, waar nodig, de planning wordt bijgesteld.
Het ontstaan van een aantal (on)voorzienbare vacatures gedurende het jaar.
Een verschuiving ten opzichte van de begroting heeft plaatsgevonden van direct productievenaar indirect productieve uren en afwezigheid (PIOFJH, zoals werving en selectie,
Euro, INK
en ziekteverzuim).

07 Water

Andere relevante afwijkingen zullen per product nader worden toegelicht.
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07.02 VEILIGHEID
07.02.01 Waterkeringen
4

Productomschrijving
Het product omvat de totale provinciale zorg voor de waterkeringen gericht op het realiseren en
handhaven van primaire waterkeringen en het voorkomen van overstromingen. Het gaat hierbij om
dijken die overwegend in beheer en onderhoud zijn bij de waterschappen. Vanaf 31 december 2001
is nog ca. 0,3 km dijk te verbeteren. De dijkverbetering is gericht op een duurzame beveiliging
tegen inundatie waardoor schade als gevolg van overstroming wordt voorkomen en zoveel mogelijk
efficiënt dijkbeheer mogelijk wordt gemaakt.
De provincie verzorgt onder andere de coördinatie, beoordeling en begeleiding van de
dijkverbeterings-werken. De provincie treedt op als bevoegd gezag in het kader van de uit te voeren
Milieu Effect Rapportage en keurt uiteindelijk de dijkverbeteringsplannen goed. In het
rivierengebied worden de dijkverbeteringsplannen voor ten minste 75% door de provincie
gefinancierd. De hiermee gepaard gaande investeringen zijn opgenomen in het investeringsschema
behorende bij het jaarverslag.
Het product houdt onder meer het volgende in:
het verlenen van medewerking aan onderzoek en overleg ten behoeve van diverse projecten op
het gebied van “Ruimte voor de rivier en beken”, zoals: de Maaswerken en de rivierverruiming
in het benedenrivieren-gebied;
het toezicht op alle primaire waterkeringen in de provincie op basis van de Wet op de
waterkering;
het verlenen van een financiële bijdrage aan het onderhoud van waterkeringen;
het samen met de waterschappen opstellen en uitrekenen van inundatiescenario’s ten behoeve
van een goede voorbereiding op rampsituaties;

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Met de waterschappen en rijkswaterstaat is verder gewerkt aan de voorbereiding van de
implementatie van een hoogwaterinformatiesysteem (HIS). De uitvoering van
overstromingsberekeningen vordert gestaag.
De in 2000 verschenen rapporten van de commissies Waterbeheer 21ste eeuw (Tielrooij) en de ad
hoc commissie Water van het IPO (Leemhuis) hebben ook hun doorwerking gehad in 2001.
Op 29 maart 2001 is in een gecombineerde commissievergadering ons ambitieniveau ten aanzien
van het waterbeheer besproken.
Productieprestaties
Te verbeteren km:
Rijksdijken
Deltagebied (wet 1953)
Watervrijmaking Dongemond
Rivierdijken
Totaal
Nog te verbeteren (cummulatieve vermindering)
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jaarverslag
2000

begroting
2001

Jaarverslag
2001

6,9
33,0
10,0
44,0
93,9

0,0
22,0
0,5
12,0
34,5

0,0
22,0
0,2
12,0
34,2

1

0,3
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Exploitatie: lasten en baten (in €)
07.02.01. Waterkeringen

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

apparaatskosten

521.532

522.480

481.329

41.151

308.218
213.314

258.664
263.816

282.919
198.410

-24.255
65.406

7.673.051

7.374.022

7.427.162

-53.141

478.366

487.931

487.931

0

1.213

1.213

1.222

-9

97

665

0

665

1.685
7.179.770

1.702
6.823.973

1.685
6.886.444

17
-62.471

0

0

direct
indirect

programmatische lasten
0410 1a

0420 9d

Bijdrage aan waterschappen in onderhoud
dijken
Watervrijmakings- en aanpassingswerken
Beneden Dongen en het Oude Maasje
Kosten coördinatiecommissie voor
dijkverbeteringsplannen
Dijkbewaking, droogmaking en indijking
Dijkverbetering , lasten van rente en
afschrijving
Subsidies in aankoop panden of dijken

0420 9e

Kosten waterkeringszorg

0420 1a
0420 9a
0420 9b
0420 9c

-11.772

totale lasten

23.692

58.538

49.880

8.658

8.194.583

7.896.502

7.908.491

-11.990

1.986.582

1.292.821

1.292.820

-1

37.255

37.210

37.255

45

2.023.837

1.330.031

1.330.075

44

Baten
1420 9b
1420 9c

Onttrekking uit reserve versnellingsoperatie
rivierdijkverbetering
Inkomsten rente dijkverbeteringsplannen

totale baten

Totaal
verschillen
•

04209E Kosten waterkeringszorg.
In het statenvoorstel van 17 december 1999 (71/99a) zijn de kosten voorzien van het
Hoogwater-Informatie-Systeem (HIS) en worden financieel afgedekt via de reserve
versnellingsoperatie rivierdijkverbeteringen. De kosten zijn in 2001 niet volledig gemaakt en
het resterende bedrag groot € 8.658,00 wordt hierdoor niet uit de reserve onttrokken. De
kosten zullen in 2002 worden gemaakt. Hiervoor zal de begroting in 2002 budgettair neutraal
worden aangepast.

Investeringen (in €)
07.02.01 Watervrijmakingswerken
jaarrekening
Beneden Donge en Oude Maasje
2000
Investering cfm investeringsschema

07.02.01 Bijdrage in kosten
dijkverzwaring

758.532

jaarrekening

Investering cfm investeringsschema

begroting jaarrekening
2001

2001

2001

2.087.000

1.781.155

305.845

begroting jaarrekening

verschil

2000

2001

2001

2001

15.655.520

9.104.000

8.055.939

1.048.061

Door vertragingen in de uitvoering van werken en het achterblijven van declaraties van
waterschappen is de realisering achtergebleven bij de begroting. Begin 2002 vindt er afstemming
plaats met de uitvoerende partijen over het verloop van de nog te plegen investeringen voor de
komende jaren. Onze verwachting is dat de bovenstaande kredieten toereikend zijn.
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-11.945
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8

Reserves en voorzieningen in (€)
07.02.01 Versnellingsoperatie
rivierdijkverbetering

jaarrekening
2000
1.288.263

Stand per 31-12 ( in €)

begroting jaarrekening

verschil

2001
1.323.812

2001
-34.033

2001
1.289.778

07.02.02 Muskusrattenbestrijding
4

Productomschrijving
Het product houdt in het zorgdragen voor een goede organisatie van de muskusratten- en
beverrattenbestrijding, de daadwerkelijke bestrijding en de vertegenwoordiging in landelijke
commissies en werkgroepen (afstemming landelijk beleid).
Doel van de muskusrat- en beverratbestrijding is het voorkomen van schade aan met name
waterstaatswerken.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
In het verslagjaar zijn 4.056 ratten gevangen; 9,5% minder dan in 2000. Landelijk gezien scoren we
goed. Ook in 2001 bleef het muskusrattenprobleem beheersbaar, ondanks de MKZ-crisis. Als
gevolg hiervan was gedurende meerdere weken bestrijding niet, dan wel slechts gedeeltelijk,
mogelijk. Gelet op de doelstelling (het voorkomen dan wel minimaliseren van muskusrattenschade
aan met name waterstaatswerken) kan de bestrijding als zijnde preventief worden geschetst.
De rekening 2000 en de begroting 2002 zijn afgerond en de Waterschapsbond (de waterschappen
dragen bij in de kosten) heeft hiermee ingestemd. Het jaarverslag 2000 is opgesteld, door ons
vastgesteld en besproken in de statencommissie VVW op 9 april 2001.
In het verslagjaar werd mede uitvoering gegeven aan het gezamenlijk interim-plan beverratbestrijding van IPO en Unie van Waterschappen. Sinds 1999 wordt de beverrat bestreden. Het
overleg om te komen tot definitieve afspraken zowel over de bestrijding zelf als over de financiën
inzake de beverratproblematiek is nog niet afgerond. Het aantal gevangen beverratten is
verhoudingsgewijs hoog te noemen in het licht van de verwachtingen ten tijde van het opstellen van
het interim-plan. Dit geldt ook ten aanzien van de toegenomen verspreiding van de beverrat. In
totaal werden er in 2001 1.021beverratten gevangen. Dit is een stijging van 7%.
Voor een meer gedetailleerde rapportage verwijzen wij naar het jaarverslag muskusrattenbestrijding
2001 dat in het voorjaar van 2002 verschijnt.
Begin 2001 is een landelijk muskusratten coördinator aangesteld . Hij is voor drie jaar gestationeerd
bij onze provincie en wordt gefinancierd door de Unie voor Waterschappen en de 12 provincies.

Productieprestaties
Vangsten per km watergang (23.000)
Vangsten per werkuur (jaarverslag 2000)
Geschatte hoeveelheid te vangen muskusratten
Aantal vangsturen
Opstellen financiële rapportage/ jaarverslag
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jaarverslag
2000
0,19
0,1
4.482
43.385
1

begroting
2001
0,16
0,09
3.600
41.000
1

Jaarverslag
2001
0,18
0,10
4.056
41.195
1
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Exploitatie: lasten en baten (in €)
07.02.02. Muskusrattenbestrijding

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

apparaatskosten

2.372.432

2.577.644

2.894.963

-317.319

direct
indirect

1.401.402
971.030

1.512.356
1.065.288

1.690.035
1.204.928

-177.679
-139.640

programmatische lasten

134.720

546.241

394.824

151.417

117.450
17.270

119.631
62.622

121.259
57.064

-1.628
5.558

181.512
182.476

181.512
34.988

0
147.488

3.123.885

3.289.787

-165.902

523.278

501.399

-21.879

105.731

66.707

-39.024

182.476

182.476

0

811.485

750.582

-60.903

0420 3a
0420 3d
0420 3e
0420 3f

Kosten van muskusrattenbestrijding
IPO-programma muskusratten- en
beverratbestrijding
Kosten landelijke beverratbestrijding
Kosten landelijk muskusrattenonderzoek

totale lasten

2.507.152

baten
1420 3a
1420 3b
1420 3c

Bijdrage van derden in de kosten van
muskusratten- en beverratbestrijding
Bijdrage in kosten landelijk technisch coordinator
muskusrattenbestrijding
Bijdragen derden landelijk muskusrattenonderzoek

totale baten

307.790

307.790

Totaal
verschillen

-226.804

• Apparaatskosten.
Op de directe apparaatskosten is een nadelig saldo ontstaan van € 177.679,00. Dit saldo is met
name onstaan doordat in de begroting geen rekening is gehouden met de kosten van de
landelijk coördinator muskusrattenbestrijding.
• 04203f Kosten landelijk muskusrattenonderzoek.
Het betreft een budget dat door de 12 provincies is gefinancierd ten behoeve van landelijk
onderzoek. Met het aantreden van de landelijk coördinator muskusrattenbestrijding is de
kassiersrol voor het IPO komen te vervallen en tijdelijk overgedragen aan de Provincie NoordBrabant. Het restant budget groot € 147.488,00 zal worden overgeheveld naar 2002.

07 Water

• 14203a Bijdrage van derden in de kosten van muskusratten- en beverratbestrijding.
Het nadelig effect is ontstaan door een nadelige exploitatieafrekening aan de Waterschapsbond
over het dienstjaar 2001. Dit nadeel was niet voorzien in de begroting.
• 14203b Bijdrage in de kosten landelijk coördinator muskusrattenbestrijding.
De lagere bijdrage ad € 39.024,00 is ontstaan doordat de landelijk coördinator gedurende het
dienstjaar is aangesteld en de kosten naar evenredigeheid zijn gedeclareerd.

7

Investeringen (in €)
07.02.02 Vervanging Motorschip

jaarrekening
2000

Investering cfm investeringsschema

0

begroting Jaarrekening
2001
2001
15.930

verschil
2001

15.930

In oktober hebben Provinciale Staten een krediet gevoteerd voor de vervanging van het motorschip
“Ondatra”, dat in de Biesbosch wordt gebruikt.
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Reserves en voorzieningen in (€)
07.02.02 Vervanging vaartuigen
Stand per 31-12 ( in €)

jaarrekening
2000
79.077

begroting Jaarrekening
2001
2001
83.822
67.892

verschil
2001
-15.930

07.02.03 Uitvoering WHBVZ
4

Productomschrijving
Het product omvat de uitvoering van de Wet hygiëne en veiligheid van badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ) en betreft de behandeling van aanmeldingen van de nieuw- en verbouw van
zwemgelegenheden, verlenen of weigeren van ontheffingen en de controles van 550 zwemgelegenheden, toetsing van de waterkwaliteit en de rapportage hierover. Voorts behoren tot dit product het
uitreiken van vignetten, ondersteuning van de repressieve handhaving, het geven van voorlichting, de
toetsing van beleid en nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de te nemen maatregelen op basis
van het advies vanuit de Klankbordgroep Zwemgelegenheden. Daarnaast wordt door middel van
onderzoek jaarlijks aandacht besteed aan aspecten die niet rechtstreeks voortvloeien uit de wettelijke
kaders, maar die voor de hygiëne en veiligheid, dan wel voor een goede taakuitoefening door de
provincie van groot belang zijn.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Alle overdekte en onoverdekte badinrichtingen (oppervlaktewater en circulatiebaden) zijn in 2001
gecontroleerd incl. de peuterbaden. In 2001 zijn de resultaten onderzoek inzake waterkwaliteit in
peuterbaden besproken met de beheerders. Verbeteringen zijn voorgesteld en in het lopende seizoen
is de waterkwaliteit getoetst.
Naar aanleiding van de Legionella problematiek moesten de zwembadbeheerders -op basis van de
inmiddels vigerende provinciale- en rijksregelgeving- een beheersplan opstellen. De toetsing van het
aantal beheersplannen is afgerond in 2001.De houders zijn hiervan schriftelijk in kennis gesteld.
Door aanpassing van het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
behoort ook de controle op medische baden tot de verantwoordelijkheid van de provincie
Productieprestaties
Aantal geregistreerde inrichtingen
Aantal medische baden
Aantal ontheffingen
Jaarverslag WHVBZ
Aantal afgegeven vignetten
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jaarverslag

begroting

Jaarverslag

2000
525

2001
550

17
1
285

1
275

2001
550
18
17
1
280
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Exploitatie: lasten en baten (in €)
07.02.03. Uitvoering WHVBZ
apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
0520 9a
0520 9b

Uitvoeringskosten Wet Hygiëne en
Veiligheid Zweminrichtingen
Onderzoekskosten WHVBZ

totale lasten

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

411.576

546.076

544.911

1.165

243.119
168.457

319.705
226.371

320.037
224.874

-332
1.497

125.118

73.314

50.950

22.364

117.550

31.112

24.722

6.390

7.568

42.202

26.229

15.973

536.694

619.390

595.861

23.529

2.754

2.287

2.495

208

2.754

2.287

2.495

208

baten
1520 0a

Leges wet hygiene en veiligheid
zweminrichtingen

totale baten

Totaal
verschillen

23.736

• 5209b Onderzoeksbudget WHVBZ.
In het budget is opgenomen een overgeheveling van 2000 in verband met het uitgevoerde
onderzoek naar micro biologische kwaliteit van vloeren in zwemgelegenheden. Het voordelig
saldo is met name ontstaan doordat de kosten van dit onderzoek lager zijn aanbesteed dan
aanvankelijk in 2000 werd ingeschat.

07 Water
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07.05 BELEIDSONTWIKKELING
07.05.01 Beleidsontwikkeling
4

Productomschrijving
Beleidsvorming
Het plan voor de waterhuishouding van de provincie staat niet op zichzelf. De benaming integraal
waterbeheer geeft dit al aan: niet alleen afstemming van alle wateraspecten, maar ook afstemming
van water met milieu en ruimtelijke ordening is gewenst. Hierdoor is het mogelijk om wederzijds
de doelen binnen de uitvoering te realiseren. Geografisch is Noord-Brabant ook niet geïsoleerd.
Water zoekt afstemming over de grenzen, zowel binnen Nederland als met het buurland België.
Strategisch niveau
Het waterhuishoudingsplan (WHP-2) is afgestemd op andere strategische plannen van de provincie:
het streekplan, het milieubeleidsplan en het natuurbeleidsplan. De afdelingen die verantwoordelijk
zijn voor het milieubeleid en de ruimtelijke ordening, worden bij de vorming van het waterhuishoudkundige beleid betrokken. Ook vindt een inbreng van relevante waterzaken plaats binnen de
kaders voor de strategische beleidsvorming voor het milieubeleid en de ruimtelijke ordening. Doel
van deze integratie en afstemming is een beleid voor de omgeving van de provincie dat consistent
en eenduidig is.
De provincie heeft de taak het rijksbeleid voor de waterhuishouding naar haar grondgebied te
vertalen. Om dit op een goede manier te kunnen doen onderneemt de provincie activiteiten om een
inbreng in dit beleid te kunnen hebben. Binnen IPO-kader worden vanuit de provincies verschillende activiteiten gebundeld en gecoördineerd. Ook is afstemming van de activiteiten van NoordBrabant met die van België van belang: de provincie Noord-Brabant stelt hiervoor gezamenlijk met
de partners in de stroomgebiedcomités beleidsvisies op.
Tactisch niveau
Op strategisch niveau hebben wij in het Waterhuishoudingsplan “Samen werken aan water”
vastgelegd wat wij willen bereiken. Ook op tactisch niveau zetten wij ons in om water een integraal
onderdeel te maken van plannen binnen de ruimtelijke ordening. Daarnaast vormen stimulerende
activiteiten een belangrijke impuls voor de uitvoering van het waterhuishoudkundige beleid.
Om duidelijkheid te bieden aan het operationele grond- en oppervlaktewaterbeheer zullen wij o.a.
zorgdragen voor de vaststelling van de gewenste waterhuishoudkundige situatie voor de
verschillende waterhuishoudkundige functies (het project “Het Gewenste Grond- en
Oppervlaktewater Regime - GGOR" ). De wensbeelden van de gewenste waterhuishoudkundige
situatie kunnen richting geven aan de uitvoering van maatregelen. De maatregelen vinden plaats via
de reconstructieplannen.
Naar aanleiding van het kabinetstandpunt “waterbeleid 21e eeuw” is op 14 februari 2001 een
startovereenkomst getekend, waarin een aantal activiteiten zijn afgesproken ter vergroting van de
veiligheid en en het voorkomen van wateroverlast. Het gaat daarbij om de volgende activiteiten.
• Hoofdsystemen: op bestuurlijk niveau de regierol over het proces krijgen en het geven van
ambtelijke ondersteuning bij het bestuurlijk trekken van de planfase Ruimte voor de Rivier,
Water en RO/Natuur, deeelname aan landelijke onderzoeken en beleidsvoorbereiding op het
gebied van hoogwaterbescherming.
• Regionaal systeem: het mede uitvoeren en begeleiden van onderzoeken in het kader van de
reconstructie landelijk gebeid en de startovereenkomst WB21. Dit betekent inbreng bij het
opstellen van stroomgebeidsvisies, het uitwerken van regionale waterberging en het
voorbereiden van normering voor regionale wateren.
• Ruimtelijke Ordening: het ontwikkelen van een watertoets en het gebiedsgericht toepassen van
deze toets bij het opstellen/aanpassen van bestemmingsplannen en de beoordeling van
ruimtelijke plannen.
Operationeel niveau
De uitvoering van het waterhuishoudkundige beleid vindt zowel via een algemene aanpak, de
zogenaamde generieke/themagerichte lijn, als via de reconstructie Zandgronden plaats. Om onze
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doelen te bereiken beschikken wij over een aantal eigen juridische instrumenten. Het betreft o.a. de
Verordening Waterhuishouding Noord-Brabant 1997, de Verordening Waterkeringen, de
Grondwater- en heffingsverordening en de Verordening uitvoering waterhuishoudingsplan 2
(subsidie-instrument). Wij zullen deze instrumenten wanneer nodig wijzigen om ze steeds optimaal
te laten aansluiten op zich voordoende maatschappelijke wensen en ontwikkelingen.
Onderzoek
Het hydrologisch onderzoek als back-office voor de reconstructie Zandgronden valt uiteen in
gebiedsspecifiek onderzoek en algemeen onderzoek, waarbij de gehele provincie of delen hiervan
als studiegebied worden aangewezen.
Daarnaast vindt ook algemeen onderzoek plaats, bijvoorbeeld naar de optimalisering van
grondwatermeetnetten, waterbesparing, de inzet van oppervlaktewater voor de
(industrie)watervoorziening e.d..

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Actualisering Waterhuishoudingsplan 2
Op 3 april 2001 heeft het college van GS, mede op basis van het advies van de PCMW en de PCIW,
aan de afdeling water een bestuursopdracht gegeven voor de partiële herziening van Waterhuishoudingsplan 2 en het actualiseren van het uitvoeringsprogramma water voor de periode 2003-2006.
Voor zowel de partiële herziening als het uitvoeringsprogramma is een hoofdlijnennotitie opgesteld
waarover in mei 2001 een advies is uitgebracht door de Cie MNL, PCMW en PCIW en waarover
tevens bestuurlijk overleg is gevoerd met een groot aantal instanties. Het college van GS heeft op 26
juni 2001 de hoofdlijnennotities vastgesteld en besloten de ontwerp-teksten voor het WHP en het
uitvoeringsprogramma op te stellen.
In september zijn symposia (annex workshops) gehouden over drie thema’s waarvoor op basis van
de hoofdlijnennotities een nadere uitwerking nodig was op basis van een discussie met doelgroepen.
Het betrof de onderwerpen rioleringen (en met name daarbij de aanpak van de ongezuiverde
lozingen), de schade-aspecten van het waterkwaltiteitsbeheer en de aanpak voor het bepalen van de
draagkracht van watersystemen.
De concept ontwerp-teksten van plan en programma waren in december gereed en worden in de
eerste helft van 2002 in procedure gebracht.
Waterbeleid 21e eeuw
In februari 2001 is door de provincies samen met het Rijk, VNG en de Unie van Waterschappen de
“Startovereenkomst Waterbeleid 21e eeuw” ondertekend.
Met het aan de commissies uit de Staten voorgestelde ambitieniveau van de provinciale
inspanningen hebben de commissies op 29 maart 2001 – onder voorwaarden – ingestemd.
Met de uitvoering de activiteiten die op het bord van de provincie liggen overeenkomstig de
Startovereenkomst is een aanvang gemaakt.
Voor het project Ruimte voor de Benedenrivieren is de projectorganisatie grotendeels voorbereid.
Het wachten is nog op de formele brief van de Staatssecretaris van V&W over de vraag om het
initiatief te nemen voor het inrichten van de projectorganisatie voor de benedenrivieren.
Voor de regionale watersystemen is veel werk verzet. De samenhang met activiteiten in het kader
van reconstructie is groot. Bezien wordt daarom of het protocol met de waterschappen ten behoeve
van de reconstructie kan worden verbreed en verdiept ook met het oog op de Europese
Kaderrichtlijn Water.
Met het opstellen van de (deel)stroomgebiedvisies is een aanvang gemaakt.
Voor onderwerpen als normering en watertoets zijn aan het einde van 2001 landelijk handreikingen
en rapporten verschenen. Met doorwerking in het provincial beleid is een begin gemaakt. Met name
omtrent de normeringsproblematiek vindt nog een discussie plaats over een aantal normen. Zonder
meer implementatie van de landelijk ontwikkelde normen in het Brabantse blijkt niet mogelijk te
zijn.
Bijdragen zijn geleverd aan de landelijke discussie tot schaderegelingen.
Met het beschikbaar komen van de tijdelijke centraal gepositioneerde projetleider WB21, kon de
organisatorische inbedding van het project in de organsiatie de benodigde aandacht krijgen.
Reconstructie zandgronden
In 2001 is de inbreng van water in het Koepelplan afgerond. Ten behoeve van de doorwerking van
de water-thema’s in de reconstructieplannen, is op 4 april 2001een protocol gesloten tussen de
provincie en de Brabantse waterschappen. Dit protocol regelt de samenwerking tussen provincie en
waterschappen bij het opstellen van producten die voor de doorwerking nodig zijn (zoals
computermodellen, streefbeelden, visies etc.). Sommige van deze producten zijn in 2001 gereed
gekomen, maar in enkele gevallen is enige vertraging opgetreden in verband met de complexiteit
van de materie en de soms grote hoeveelheden nog te verzamelen gegevens. Naar verwachting zijn
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alle in het protocol overeengekomen producten in de eerste maanden van 2002 gereed en kunnen
worden toegepast. In maart 2001 is tevens een aanvang genomen met de communicatie over water
met de reconstructiecommissies en de ambtelijke werkgroepen. In elke commissie zijn inmiddels
een of twee thema-bijeenkomsten gehouden over aan water. Teneinde de communicatie tussen de
commissies en de ambtelijke werkgroepen die zich bezighouden met de waterthema’s te
stroomlijnen is een zogenaamde back-office ingesteld. Daarin hebben zitting medewerkers van de
waterschappen, RLG en de afdeling water.
Relatie water en ruimtelijke ordening
In 2001 is de ingang gezette lijn voor participatie in ontwikkelingen vanuit het ruimtelijk beleid
voortgezet. Teneinde de aandacht voor water in r.o.-plannen een meer structureel karakter te geven,
is vanaf 1999 een aanvang gemaakt met het systematisch begeleiden en toetsen van r.o.-plannen
voor het buitengebied als het bebouwd gebied. Het aantal bestemmingsplannen buitengebied en
structuurvisies-plus waarvoor de inbreng vanuit water nodig was, bleek in 2001 evenwel geringer
dan in de voorafgaande jaren.
Ten behoeve van de beleidsontwikkeling is in 2001 geparticipeerd in de totstandkoming van het
ambtelijke concept-ontwerp Streekplan. De basis voor de samenwerking met ruimtelijke ordening.
in strategisch opzicht is gevonden in de uitgangspunten voor ‘Water als Ordenend Principe’ (WOP).
Tevens is gebruik gemaakt van producten en gedachten die ten behoeve van het Koepelplan en het
verdere proces van de Reconstructie zijn ontwikkeld over water en ruimtelijke ordening.
Grensoverschrijdende aspecten
In 2001 is gewerkt aan de voorbereiding van een grensoverschrijdende beheersvisie voor het
stroomgebied van de Dommel. De visie beoogt een basis te leggen voor gezamenlijke
uitvoeringprojecten van Nederlandse en Vlaamse instanties en wil tevens de kaders bieden voor het
opstellen van een grensoverschrijdend beheersplan dat op basis van de EU-kaderrichtlijn water moet
worden opgesteld. Daarvoor zijn onder andere de mogelijkheden verkend om transnationaal voor
vergelijkbare stroomgebieden van beken in Nederland, België en Duitsland te komen tot een
koepelproject met uitvoeringsprojecten. Deze vorm van samenwerking maakt subsidieverlening in
het kader van de Interreg III regelingen mogelijk.
Op initiatief van de provincie Zeeland is eind 2000 een aanvang genomen met het opstellen van een
gezamenlijke visie op de Deltawateren door de provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant.
In 2001 is vooral gewerkt aan het ontwikkelen van de visie ter voorbereiding op een brede
maatschappelijke discussie die in de loop van 2002 zal worden gevoerd. Het overleg over de
Deltavisie is tevens een goed kader gebleken voor overleg over de waterkwaliteit in de wateren op
de grens van Noord-Brabant en Zeeland.
Evaluatie regio-accenten en evaluatie ecobeekstroomgebieden
Beide evaluaties hebben plaatsgevonden in het kader van de doorvertaling van het nieuwe
Streekplanbeleid naar het Waterhuishoudingsplan. De doorvertaling heeft geleid tot het schrappen
van regio-accenten en tot een bijstelling van het aantal ecobeekstroomgebieden in het ontwerpWHP.
Communicatie waterbeleid
De algemene communicatiestrategie voor de communicatie over het provinciale waterbeleid met
mede-overheden, belangengroepen en burgers is in 2001 door de PCIW vastgesteld. Op basis
daarvan is uitvoering gegeven aan een communicatiestrategie voor de ambtelijke werkgroepen die
ressorteren onder de PCIW. In 2001 is een aanvang gemaakt met de intensivering van het gebruik
van internet. Voor de vernieuwing van de bestaande internet-site is een plan van aanpak opgesteld.
in het kader van de interne communicatiestrategie een communicatiecursus ontwikkeld voor de
medewerkers van de afdeling water.
productieprestaties

jaarverslag
2000

Vergaderingen PCIW
•

Uitvoering WHP-2
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begroting
2001
3

Jaarverslag
2001
3
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Overzicht uitvoeringsprogramma WHP-2 2001 in euro's
onderdeel: uitvoeringsbudgetten
Product

2001

Omschrijving
Raming

nr.

realisatie

rest. budget

07.05.01

Beleidsontwikkeling

402.553

155.353

247.200

07.06.01

Duurzame watervoorziening

204.201

10.044

194.157

07.07.01

Kwantitatief oppervlaktewaterbeheer

07.07.03

Kwantitatief grondwaterbeheer

517.030

253.163

263.867

07.08.01

Waterkwaliteitsbeheer

113.445

57.609

55.836

07.09.01

Inrichting en morfologie

62.395

12.503

49.892

07.11.01

Org. Gebiedsger.uitv. waterbeleid

133.411

7.290

126.121

07.14.01

Monitoring en beleidsevaluatie

257.680

139.027

118.653

Personeelskosten

419.436

319.318

100.118

1.736.093

634.989

1.101.104

Totaal

45.378

45.378

onderdeel: subsidiebudgetten
2001

Omschrijving
Raming

nr.

realisatie

rest. budget

07.06.01

Duurzame watervoorziening

249.579

71.924

177.655

07.07.01

Kwantitatief oppervlaktewaterbeheer

364.379

17.505

346.874

07.07.03

Kwantitatief grondwaterbeheer

132.634

25.242

107.392

07.08.01

Waterkwaliteitsbeheer

847.097

848.732

-1.635

07.09.01

Inrichting en morfologie

1.219.761

719.514

500.247

07.10.01

Water in bebouwd gebied

111.015

105.380

5.635

2.924.465

1.788.297

1.136.168

Totaal

De uitvoeringsmiddelen van het WHP-2 zijn verdeeld over de verschillende producten in de
begroting. Voor de overzichtelijkheid is ervoor gekozen om binnen dit product de financiële
toelichting te geven.
De raming van de begroting is opgebouwd uit de restant-budgetten van 2000 en de raming over
2001.
Voor de dekking van bovenstaande kosten wordt beschikt over de WHP-2 reserve en
grondwaterreserve en heeft als zodanig geen budgettaire consequenties voor het
rekeningsresultaat. In afwijking van het algemeen financieel beleid wordt er beschikt over
zowel de werkelijke uitgaven als restant verplichtingen in het dienstjaar. Hierdoor komen de
verplichtingen conform bovenstaande methodiek wel tot uitdrukking in de jaarrekening.
Bovenstaand overzicht van het uitvoeringsprogramma is een momentopname per 31 december
2001.Gedurende het jaar hebben wij het uitvoeringsprogramma in zijn geheel doorgelicht. Wij
hebben de planning op een aantal onderdelen moeten aanpassen, doordat er enige
terughoudendheid merkbaar is bij de start van nieuwe projecten in het licht van de
veranderende uitvoeringssituatie door het reconstructieproces en waterbeleid 21e eeuw. De
financiële verschuivingen die hiermee samenhangen veroorzaken bovenstaande onderschrijding
van een aantal budgetten. In onderstaande toelichting zal op hoofdlijnen worden aangegeven
hoe de onderuitputting in 2001 in 2002 zal worden ingezet.
Uitvoeringsbudgetten WHP-2
•
07.05.01 Beleidsontwikkeling
De restant-raming zal o.a. als volgt worden aangewend
Onderzoek in het kader van koude- en warmteopslag en verdere ontwikkeling van de
internetsite Water.
115

07 Water

Product

07 Water

•
•
•

•
•

•
•
•

07.06.01 Duurzame watervoorziening
Het budget zal worden ingezet voor de studie afstemming draagkracht van de watersystemen.
07.07.01 Kwantitatief oppervlaktewaterbeheer
Het restant bedrag zal worden ingezet om de wateraanvoerplannen van de waterschappen te
toetsen in relatie tot het waterbeleid 21e eeuw en de reconstructie.
07.07.03 Kwantitatief grondwaterbeheer
Het restant bedrag zal worden ingezet voor een vervolgfase ten behoeve van de GGORmethode (project Waterdoelen). De verdere uitwerking hiervan vindt plaats in het
reconstructieproces.
07.08.01 Waterkwaliteteitsbeheer
Het restant bedrag zal in 2002 worden ingezet voor maatregelen inzake aanpak diffusse
bronnen in de Reconstructie Landelijk Gebied “.
07.09.01 Inrichting en morfologie
De middelen zullen worden ingezet voor communicatie activiteiten om samen met de
waterschappen de betrokkenheid en medewerking te vergroten van verschillende
doelgroepen, waaronder de doelgroep Landbouw.
07.11.01 Organisatie gebiedsgerichte uitvoering van het waterbeleid
De middelen zullen worden ingezet om het reconstructieproces te ondersteunen en om een
beheersvisie voor de Mark en de Dommel op te stellen.
07.14.01 Monitoring en beleidsevaluatie
Het restant budget zal worden ingezet voor de verdere ontwikkeling van het beleidsmeetnet
verdroging.
Personeelskosten
De onderschrijding van de personeelskosten wordt met name veroorzaakt doordat in 1999 de
5 vacatures gespreid over het jaar zijn ingevuld. Het restant budget van 2000 is toegevoegd
aan de raming van 2001. Aan het einde van de planperiode zal het restant-budget worden
ingezet om bovengenoemde fasering op te vangen.

Subsidiebudgetten
Er zijn eind december een diverse aanvragen voor subsidie afgewerkt die in de administratie van
2001 niet meer verwerkt konden worden. Het gaat hierbij om een totaalbedrag van € 1.738.000,00
verdeeld over de volgende kernthema’s
07.06.01 € 780.000,00 (overschrijding gedekt uit budget 2002)
07.07.01 € 346.000,00
07.07.03 € 45.000,00
07.09.01 € 567.000,00 (overschrijding gedekt uit budget 2002)
Gezien de hoogte van bovenstaande zachte verplichtingen is er geen aanleiding om de
subsidieplafonds voor 2002 te herzien.
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Exploitatie: lasten en baten (in €)
07.05.01. Beleidsontwikkeling
apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
0400 1b
0400 9g
0400 9i
0400 9r
0400 9s
0400 9y

Ontwikkeling integraal waterbeleid in het
kader van de wet op de waterhuishouding
Kapitaallasten WHP-2
Uitvoeringskosten WHP-2
Uitgaven interregproject watermanagement
Toevoeging aan reserve WHP-2
Uitvoering waterbeheer 21e eeuw

totale lasten

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

668.341

1.662.875

1.003.544

659.331

395.003
273.338

1.090.451
572.424

587.780
415.764

502.671
156.660

808.216

1.488.024

750.483

737.541

188.291

190.974

114.270

76.704

429.151
110.371
-1.277
81.680

631.305
402.553
0
81.680
181.512

632.961
145.121
-227.179
81.680
3.630

-1.656
257.432
227.179
0
177.882

1.476.557

3.150.899

1.754.027

1.396.872

-13.616

0

1.231.085

2.915.992

2.072.469

-843.523

224.450

153.984

164.696

10.712

0

-218.613

-218.613

829.938

1.899.510

488.352

-1.411.158

2.271.857

4.969.486

2.506.904

-2.462.582

baten
1400 9c
1400 9g
1400 9h
1400 9i
1440 9b

Ontwikkeling integraal waterbeleid in het
kader van de Wet op de waterhuishouding
Onttrekking uit de reserve uitvoering
WHP-2 ten behoeve van programmatische
lasten
Onttrekking uit de reserve uitvoering
WHP-2 ter dekking van personeelslasten
Inkomsten interregproject
watermanagement
Onttrekking uit reserve grondwaterbeheer

totale baten

0

Totaal
verschillen

-1.065.710

• Apparaatskosten
Een deel van de apparaatskosten zullen worden overgeheveld naar 2004 ten behoeve van de
uitvoering van het waterbeleid 21e eeuw. Onder andere hierdoor en het ontstaan van een aantal
vacatures gedurende het dienstjaar blijven de realisaties achter bij de begroting.
• 04001b Ontwikkeling integraal waterbeleid in het kader van wet op de waterhuishouding.
Het restantbudget zal worden overgeheveld naar het dienstjaar 2002 en ingezet worden voor de
ter visie legging van de partiële herziening van het Waterhuishoudingsplan.
• 04009r Uitgaven en inkomsten interregproject watermanagement.
Het betreft een balansafwikkeling van voorgaande jaren inzake de financiële afronding van het
EU project Watermanagement Benelux Middengebied. Tevens heeft het accountantonderzoek
plaatsgevonden. De definitief goedgekeurde accountantsverklaring is gezamenlijk met het
inhoudelijk eindrapport doorgestuurd naar EU voor de definitieve financiële en technische
afronding van het project. De definitieve subsidiebeschikking met de financiële afrekening
( laaste 10% van totale projectkosten) van de EU kan nog enige jaren op zich laten wachten.
• 04009y Uitvoering waterbeleid 21e eeuw
Het restant budget wordt overgeheveld naar het dienstjaar 2002 ter uitvoering van het
gezamenlijke ambitieniveau inzake waterbeleid 21e eeuw.
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Investeringen (in €)
07.05.01 Integraal Waterbeheer (WHP II) jaarrekening
2000
Investering cfm investeringsschema

8

1.361.341

begroting Jaarrekening
2001
2001
1.361.000

verschil
2001

1.361.341

-341

jaarrekening
2000
531.402

begroting Jaarrekening
2001
2001
25.118
1.436.276

verschil
2001
1.411.158

jaarrekening
2000
1.436.933

begroting Jaarrekening
2001
2001
-1.330.529
960.435

verschil
2001
2.290.964

Reserves en voorzieningen in (€)
07.05.01 Grondwaterbeheer tbv WHP-2
Stand per 31-12 ( in €)
07.05.01 Uitvoering WHP-2
Stand per 31-12 ( in €)

118

07 Water

07.06 DUURZAME WATERVOORZIENING
07.06.01 Duurzame watervoorziening
4

Productomschrijving
Een belangrijk aspect binnen het beleidsveld water is het zorgdragen voor de realisering van een
duurzame watervoorziening. De provincie draagt zorg voor de afstemming van de watervoorziening
op het provinciaal waterhuishoudkundig beleid.
De provincie stimuleert actief ten behoeve van een efficiënter watergebruik door waterbesparing, de
inzet van alternatieve watervoorziening van het huishoudwater, drinkwater en industriewater. Dit
kan gebiedsafhankelijk leiden tot het ontwikkelen van decentrale kleinschalige watervoorzieningen
alsook de aanleg van grootschalige alternatieven en leidingsystemen. Het doel is te komen tot
grondwatersytemen die qua kwantiteit, samenstelling en stromingspatronen een goede hydrologische
basis vormen voor de waterhuishoudkundige functies.

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Water op Maat
De werkgroep Water op Maat heeft de inventarisatie van vraag en aanbod grotendeels uitgevoerd.
Vanuit de industrie is een gedetailleerde prognose van de vraagontwikkeling aangeleverd,
gedifferentieerd naar de verschillende sectoren. Deze prognose wordt momenteel omgezet naar een
regionale verdeling van de vraag.
In de eerste helft van dit jaar is een aanzet gemaakt met de spelregels voor een herverdelingsprogramma. Vanaf het voorjaar is de trekkersrol voor de uitwerking van de winbare hoeveelheden
grondwater gelegd bij de werkgroep Water op Maat. Inmiddels is een procesvoorstel uitgewerkt,
welke met de sector is besproken via een workshop in het kader van de partiele herziening van
WHP-2. Een opdracht voor de voorbereiding van een besluit op hoofdlijnen is in voorbereiding.
Vanuit het kwaliteitsbeleid is een plan voor de specifieke bescherming rondom waterwinningen in
voorbereiding genomen.
Proefprojecten in het kader van Water op Maat
De procedure inzake de casus Vergunningverlening op concernniveau van Campina-Melkunie werd
in de eerste helft van 2001 afgerond en geïmplementeerd in de deelnemende bedrijven;
In de afhandeling van de procedure in het kader van de casus Coca-Cola te Dongen is enige
vertraging ontstaan als gevolg van een mogelijke beïnvloeding van de voorgenomen winning op een
Habitat richtlijngebied gelegen in de directe nabijheid van de bedrijfslocatie. Hieromtrent is overleg
opgestart met de Vereniging van Natuurmonumenten en de Brabantse Milieu Federatie.
Overig
Naast de proefprojecten van Water op Maat zijn er rond diverse bedrijven en bedrijventerreinen
projecten opgestart rond duurzame watervoorziening die deels door de provincie zijn gesubsidiërd.
Productieprestaties

jaarverslag
2000

Bijeenkomsten werkgroep Water op maat

begroting
2001
5

jaarverslag
2001
5
07 Water

5

119

07 Water

6

Exploitatie: lasten en baten (in €)
07.06.01. Duurzame watervoorziening

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

121.166

150.447

102.566

47.881

71.622
49.544

87.582
62.865

61.803
40.763

25.779
22.102

294.957

453.780

81.968

371.812

294.957

453.780

81.968

371.812

totale lasten

416.123

604.227

184.534

419.693

totale baten

0

0

0

0

apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
0400 9k

Kernthema 1: Duurzame watervoorziening

Totaal
verschillen
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07.07 WATERKWANTITEITSBEHEER
07.07.01 Kwantitatief oppervlaktebeheer
4

Productomschrijving
Het oppervlaktewaterbeheer is gericht op de verbetering van de hydrologische situatie met als
randvoorwaarde dat functies zoveel mogelijk naast elkaar kunnen bestaan zonder dat wederzijdse
overlast ontstaat: het ‘goede buren principe’. In dit kader streeft de provincie ernaar om de
mogelijkheden voor waterconservering te hebben verkend in alle Landbouwontwikkelingsplannen en
in kansrijke situaties waterconservering ook daadwerkelijk als uitvoeringsproject in de Landbouw Ontwikkelings-Plannen (LOP’s) opgenomen te krijgen. In de periode 1998-2002 heeft de provincie als
doel de verdroging in 25 gebieden aan te pakken. Verder verkent de provincie de mogelijkheden van
reductie van piekafvoeren van de beeksystemen en de desbetreffende uitwerking hiervan vindt plaats
via de reconstructiecommissies.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Het grootste deel van de werkzaamheden op het gebied van kwantitatief oppervlaktewaterbeheer had
in 2001 betrekking op de uitwerking van waterberging als onderdeel van ‘Waterbeleid 21e eeuw’,
het Koepelplan voor de reconstructie en ten behoeve van het Streekplan. Daardoor kon in 2001 niet
worden gestart met de voorbereiding van de evaluatie van de wateraanvoerplannen die in het kader
van de WWLBK zijn (of worden) opgesteld. Ook het opstellen van een model peilbesluit, dat dienst
kan doen als voorbeeld voor een peilbesluit waarin actief peilbeheer een rol speelt, is in 2001 niet
afgerond.

Exploitatie: lasten en baten (in €)
07.07.01. Kwantitatief oppervlaktebeheer
apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
0400 1d
0430 9a

Kosten herstel watersystemen
Uitvoeringsprogramma WHP-2; subsidies
waterconservering

totale lasten

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

60.139

71.322

94.425

-23.103

34.614
25.525

41.157
30.165

56.819
37.606

-15.662
-7.441

226.320

409.757

32.219

377.538

-532
226.852

409.757

14.714
17.505

-14.714
392.252

286.459

481.079

126.644

354.435

3.715

0

3.715

0

baten
1400 9e

Onttrekking uit reserve stimulering herstel
watersystemen

totale baten

Totaal
verschillen
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07.07.02
4

Wateroverlast

Productomschrijving
Wateroverlast kan optreden langs de regionale wateren en in laaggelegen delen van het binnendijkse
gebied. Het gaat daarbij zowel om overstromingen als gevolg van een gestegen waterpeil, als om
een stijgende grondwaterstand door een stagnerende afvoer in lage gebieden. In beide gevallen is
sterke neerslag, soms in combinatie met een gestremde lozing van beken op de grote rivieren, de
hoofdoorzaak. Het provinciale beleid richt zich in toenemende mate op retentie in de beekdalen en
de andere laaggelegen gebieden zelf. Door klimatologische veranderingen zal een extra inspanning
moeten worden geleverd om het gehele watersysteem op orde te krijgen ( waterbeleid 21e eeuw).
Hiervoor is normering van het watersysteem gewenst. Afstemming met de ruimtelijke ordening is
hiervoor van groot belang. De uitvoering vindt plaats door middel van de advisering van de
reconstructie-commissies.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
De uitvoering zal plaatsvinden door middel van de advisering van de reconstructie-commissies.

6

Exploitatie: lasten en baten (in €)
07.07.02. Wateroverlast

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

21.139

29.601

52.819

-23.218

12.487
8.652

17.368
12.233

30.835
21.984

-13.467
-9.751

0

0

0

0

totale lasten

21.139

29.601

52.819

-23.218

totale baten

0

0

0

0

apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten

Totaal
verschillen

07.07.03 Kwantitatief grondwaterbeheer
4

Productomschrijving
Het kwantitatieve grondwaterbeheer is erop gericht om de gewenste grondwatersituatie en daarmee
de gewenste waterhuishoudkundige situatie te bereiken. Op basis van het waterhuishoudingsplan
heeft een uitwerking plaatsgevonden in de Verordening Waterhuishouding. Daarin wordt
aangegeven hoe wordt omgegaan met grondwateronttrekkingen (registratieplicht, vergunningplicht,
algemene regels). Aan de vergunningverlening zijn kosten verbonden, welke door legesheffing op
de aanvragers van vergunningen worden verhaald. In bepaalde gevallen (heffingsverordening) is aan
de onttrekking van grondwater een provinciale grondwaterheffing gekoppeld.
In relatie tot de vergunningverlening op basis van de Grondwaterwet vinden navolgende activiteiten
plaats:
- het behandelen van (vergunning-)aanvragen en verlenen van beschikkingen;
- het bijhouden van een openbaar register voor de registratieplichtige grondwateronttrekkingen;
- geven van informatie, uitbrengen van informatiemateriaal;
het behandelen van beroepen en bezwaren;
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Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Verdrogingsbestrijding
Mede als uitvloeisel van de resultaten van het in november 2000 gehouden symposium over
verdrogingsbestrijding is in 2001 het “actieprogramma Verdrogingsbestrijding” geactualiseerd. In
2001 is gewerkt aan een tweetal actiepunten te weten “Meerjarenprogramma Herstel verdroogde
natuurgebieden” en “Hydrologische streefbeelden”.
Om op provinciaal schaalnivo coordinatie en overzicht te behouden is in 2001 gestart met het
opstellen van het “Meerjarenprogramma Herstel verdroogde natuurgebieden”. Op provinciaal
nivo, en per waterschap wordt de programmering van de projecten weergegeven en de hiervoor
benodigde inzet van menskracht en middelen. Het meerjarenprogramma heeft een planhorizon van
2010.
Voorts is in 2001 gewerkt aan het invulling geven aan de streefbeelden binnen de
verdrogingsbestrijding. Middels de vaststelling van de Gebiedsplannen wordt op dit moment door de
Provincie de natuurdoeltypenkaart (NDT) vastgesteld. Deze Natuurdoeltypen fungeren als de
streefbeelden ten behoeve van het natuurbeleid. De hydrologische eisen van deze Natuurdoeltypen
vormen de hydrologische streefbeelden in de verdrogingsbestrijding.
Vergunningverlening waterleidingbedrijven/ Tien-miljoen-dossier
Tussen WOB en provincie is bestuurlijke overeenstemming bereikt over de uitruil van vergunningen
en het realiseren van een vermindering van 10 miljoen m3 vergunningcapaciteit, zoals is bepaald in
het waterhuishoudingsplan. Het voorstel voor uitruil is door de PCMW behandeld en zal als basis
dienen voor de afhandeling van de individuele vergunningbesluiten.
Door de WOB is een voostel ingediend voor wijziging van de voorschriften bij vergunningen met
betrekking tot het waarnemen van grondwaterstanden en stijghoogten. Na overleg met de betrokken
doelgroepen is het voorstel in procedure gebracht.
Vergunningverlening Industrie
In 2001 zijn 14 ontwerp-beschikkingen genomen en 11 definitieve beschikkingen afgegeven. Verder
zijn er nog een viertal aanvragen in vooroverleg.
In 2001 is het accent en de zwaarte van de vergunningverlening verder verschoven naar het vooroverleg. Vergunningen worden veelal in het voortraject behandeld en ingezet. De daadwerkelijke
afwegingen worden vooral in dit voortraject besproken en afgehandeld. De vergunningsaanvraag
bevat grotendeels geen afwijkingen meer ten opzichte van het voortraject. Er worden veel koudewarmteopslagsystemen aangevraagd.
Gezien het ruimtegebrek komt er steeds meer druk te liggen op het gebruik van het grondwater om
te voldoen aan de wettelijke milieu-eisen. Hierdoor worden de afwegingen steeds integraler. Dit
vergt ook meer communicatie binnen de gehele vergunningverlening en meer voorbereidingstijd.
Vergunningverlening bronbemaling en saneringen
In 2001 zijn er 22 definitieve beschikkingen en 6 ontwerp-beschikkingen afgegeven. Van de
afgegeven beschikkingen zijn er 19 die onder de categorie bronbemaling vallen en 7 onder de
categorie grondwatersaneringen. In 2001 zijn er 22 projecten in voorbereiding gegaan ten behoeve
van een vergunningsprocedure. Via intensivering van de vooroverleggen is veel energie is gestoken
in de realisering van grondwaterbesparing middels retourbemaling en alternatieve bouwtechnieken.
Het gaat in deze om 14 projecten met retourbemaling en 10 projecten waarbij alternatieve bouwmethoden zijn gekozen met het oog op minimalisatie van of geen grondwateronttrekking. Afgelopen
jaar is concreet gestart met de uitvoering van majeure projecten als de aanleg van rijksweg A50
Eindhoven-Oss, de Hoge Snelheidslijn (HSL) en het plan Haverleij (Den Bosch). De afstemming en
communicatie rondom de naleving van de regelgeving (vergunningsvoorschriften e.d.) hebben,
mede ook in verband met ingediende bezwaren, veel overleg gevergd.
Het aantal meldingen blijft hoog; dit jaar zijn circa 600 meldingen verwerkt.
Vergunningverlening beregening
In 2001 zijn ca 411 verzoeken om verplaatsingen cq naamswijzigingen van vergunningen
binnengekomen, terwijl er 361 beschikkingen zijn genomen. De overige zullen in 2002 worden
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het instellen en participeren in schadecommissies, bijvoorbeeld de (landelijke) Commissie
Deskundigen Grondwaterwet, alsmede het behandelen van verzoeken tot schadeclaims in
verband met grondwater-onttrekkingen;
de begeleiding en controle van activiteiten samenhangend met grondwateronttrekkingen;
het begeleiden van de reallocatie van grondwaterwinningen (technisch, juridisch, bestuurlijk);
de nadere uitwerking van de convenanten Water op Maat, Waterconservering op Peil.

07 Water
afgehandeld. Daarnaast hebben de briefwisselingen omtrent de inning van de grondwaterheffing
geleid tot een zeer groot aantal extra wijzigingen, met name in de tenaamstelling, van de
vergunninggegevens.
Naar aanleiding van het project inning grondwaterheffing hebben een groot aantal vergunninghouders aangegeven dat de vergunning ingetrokken kon worden of dat zij geen gebruik meer
wensten te maken van de vergunning. Tevens zijn van een groot aantal vergunninghouders de
verzonden brieven onbestelbaar retour ontvangen. In onderstaande tabel zijn de hieruit
voortvloeiende acties opgenomen met het aantal vergunningen waarop deze betrekking hebben. Alle
acties zijn in 2001 uitgevoerd, tenzij anders vermeld.

Intrekking op eigen verzoek
Intrekking op basis van geen
gebruik van vergunning
Onbestelbaar retour

Voornemens vergunning in te
trekken
127
340

Definitief
48 ingetrokken
35 blijven behouden
92 ingetrokken
144 blijven behouden
196 intrekken (actie in 2002)

In 2001 zijn naar ca 8500 vergunninghouders de registratieformulieren verstuurd ivm de uitvoering
van de registratieplicht.
In 2001 was de planning om de bedrijfsbezoeken voor de overige 7500 vergunninghouders
beregening uit te voeren (1500 zijn er reeds bezocht in 2000). Bij de bedrijfsbezoeken wordt de
ligging van de putten ruimtelijk vastgesteld. Tevens wordt de wijze van meten bepaald. De
voorbereiding hiervan heeft opgeleverd dat de uitvoering een Europese aanbesteding vergt.Eind
2001 zijn de voorbereidingen voor de aanbesteding opgestart. De daadwerkelijke uitvoering is
gepland in 2002.
Vergunningverlening kleine onttrekkingen
Gedurende de termijn van het overgangsrecht (van 1 oktober 2000 tot 1 april 2001) zijn ruim 3900
vergunningsaanvragen ontvangen. Ruim 3600 aanvragers hebben een ontwerp beschikking
ontvangen. Van de overige 300 hebben er ca 50 een onvolledige aanvraag ingediend, 175 waren
ondieper dan 30 meter, 27 hadden betrekking op onttrekkingen met een capaciteit groter dan 10
m3/u, en 40 overig.
Het aantal aanvragen is beduidend lager dan verwacht werd op basis van de vergunningplicht voor
kleine onttrekkingen in de functiegebieden (1998). Mede op basis hiervan zullen vervolgactiviteiten
ontwikkeld worden.
Inning grondwaterheffing
In het jaar 2001 is de grondwaterheffing opgelegd over de grondwateronttrekking die hebben
plaatsgevonden in het jaar 2000. Naast de categorieën industrie (inclusief waterleiding) en
bronbemalingen (inclusief grondwatersaneringen) is voor het eerst ook de grondwaterheffing
opgelegd aan de categorie beregening. In onderstaande tabel is per categorie het aantal verzonden
brieven en opgelegde aanslagen opgenomen. Het verschil tussen het aantal verzonden
aangifteformulieren en opgelegde aanslagen kan verklaard worden door het feit dat een aantal
vergunningen ingetrokken zijn.

Aangifteformulieren
Aanslagen
Volgens opgave
Ambtshalve vaststelling
Bezwaren tegen aanslag
Grondwaterheffing (in
€’s)

Industrie
235
235
221
14
0
2.128.500

Bronbemaling
351
351
321
30
0
109.900

Beregening
8700
8387
7728
659
163
231.000

De financiële afhandeling valt onder de verantwoordelijkheid van de afdeling Financiën. Dit leidt
ertoe dat de afhandeling van de 163 bezwaren onder primaire verantwoordelijkheid vallen van de
afdeling Financiën. De afhandeling ervan wordt inhoudelijk ondersteund vanuit de afdeling Water.
De daadwerkelijke afhandeling vindt plaats in 2002.
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Naar aanleiding van de inning heeft de afdeling Financiën ca. 400 aanmaningen verstuurd naar de
vergunninghouders die hebben nagelaten om de aanslag te betalen. Van deze ca. 400 hebben er
uiteindelijk ca. 200 een dwangbevel ontvangen.
Toezicht en handhaving
Medio 2001 is gestart met het proefproject Bestuurlijke Transactie Milieudelicten, gebaseerd op het
Transactiebesluit Milieudelicten van 8 juli 2000. Hierbij hebben wij de bevoegdheid gekregen
strafrechtelijke transacties te sluiten tot maximaal € 1.200,00 tegen bepaalde overtredingen van de
grondwaterwet. Het gaat om onttrekkingen zonder vergunning, het overtreden van
vergunningsvoorschriften en het niet aanmelden van een onttrekking onder de algemene regels. Het
proefproject is beperkt tot het arrondissement ’s-Hertogenbosch. Het Openbaar Ministerie heeft zich
op verzoek van de provincie bereid verklaard de grondwaterwet in het arrondissement Breda met
dezelfde intensiteit te handhaven, via een lik-op-stuk beleid. De proef loop tot 1 mei 2003.

Exploitatie: lasten en baten (in €)
07.07.03. Kwantitatief grondwaterbeheer
apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
0400 9d
0400 9s
0440 9a
0440 9b
0440 9f
0440 9h
0440 9i
0440 9j
0440 9k
0440 9l

Advertentiekosten
Toevoeging aan reserve WHP-2
Bijdrage aan de reserve grondwaterbeheer
Uitvoering agrarisch grondwaterbeheer
Beregenen op maat
Proceskosten preventieve handhaving
grondwater vergunningen
Uitvoeringsprogramma WHP-2;
waterbehoefte landbouw
Toevoeging aan reserve grondwaterbeheer
voor uitvoering WHP-2
Uitgaven in verband met kwantitatief
grondwaterbeheer
Kosten project ruimte voor water

totale lasten

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

1.391.871

1.388.505

1.354.593

33.912

822.360
569.511

813.975
574.530

792.679
561.914

21.296
12.616

3.904.906

4.824.401

3.012.464

1.811.937

54.244
317.646
138.053
104.004

55.019
317.646
343.127
20.211

16.018

122.227
317.646
466.116
86.117
0
15.882

6.365

67.208
0
122.989
65.906
0
9.517

544.869

649.665

278.467

371.198

1.361.341

1.361.341

1.361.341

0

515.682

1.805.407

630.288

1.175.119

853.049

0

5.296.777

6.212.906

4.367.057

1.845.849

133.615

164.043

109.070

-54.973

2.310.033
339.861
853.066

2.469.669
486.093
0

2.629.712
378.596

160.043
-107.498
0

0

1.458.152

3.636.575

4.577.957

0

baten
1440 0b
1440 0c
1440 9b
1440 9d
1440 9e

Leges voor vergunning onttrekking
grondwater
Inkomsten grondwaterheffing
Onttrekking uit reserve grondwaterbeheer
Bijdragen voor project "Ruimte voor water
in Noord-Brabant"
Onttrekking reserve WHP-2
(voorfinanciering grondwaterbeheer)

totale baten

-1.458.152

3.117.378

Totaal
verschillen
•

04409b Uitvoering agrarisch grondwaterbeheer
De onderschrijding op deze post is ontstaan doordat er geen kosten zijn gemaakt voor het
handhaven van het beregeningsverbod.
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-1.460.579
385.271
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6

07 Water
•

14400b Leges vergunning onttrekking grondwater
De lagere opbrengst van de leges ten opzichte van de raming is vooral een gevolg van een te
optimistische raming. In tegenstelling tot voorgaande jaren komen er nu nagenoeg geen
aanvragen binnen voor het beregenen van landbouwgronden, omdat inmiddels voldoende
bekend is geworden dat er in beginsel geen nieuwe vergunningen meer worden verleend. Dit
heeft tevens geresulteerd in een positief resultaat op het advertentiebudget (04009D) ad
€ 67.208,00.

•

14400c Inkomsten grondwaterheffing
De hogere opbrengst is het gevolg van een administratieve boeking inzake de deelnemers aan
het project Agrarisch Grondwaterbeheer. Deze boeking is achteraf budgettair neutraal verricht
om de kosten en de baten van dit project inzichtelijk te maken.

•

8

04409k Uitvoering kwantitatief grondwaterbeheer
De uitgaven en inkomsten zijn op productnr 07.07.03 en 07.14.02 die ten laste van de grondwaterreserve worden gebracht. Hierbij merken wij op dat de grondwaterreserve op kasbasis
wordt opgesteld. Dit houdt in dat alleen de werkelijke inkomsten en uitgaven meegnomen
worden in de berekening van het saldo van de reserve per 31 december 2001. De in 2001
aangegane (zachte) verplichtingen ( € 250.000,00)komen hierin niet tot uitdrukking. Het
voordelig saldo is met name ontstaan doordat de een 7500 tal bedrijfsbezoeken nog niet zijn
uitgevoerd. De voorbereidingen hiervoor zijn reeds in 2001 gestart. De daadwerklijke
uitvoering vindt plaats in 2002.

Reserves en voorzieningen in (€)
07.07.03 Grondwaterbeheer
Stand per 31-12 ( in €)

jaarrekening
2000
974.419
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begroting jaarrekening
2001
2001
823.866
854.047

verschil
2001
30.181

07 Water

07.08 WATERKWALITEITSBEHEER
07.08.01 Waterkwaliteitsbeheer
4

Productomschrijving
Oppervlaktewater
De waterkwaliteit blijft nog achter bij de doelstellingen, ondanks dat grote inspanningen zijn geleverd
om de invloed van puntbronnen terug te dringen. Een belangrijke reden hiervoor is de toegenomen
invloed van diffuse bronnen. Om de doelen te halen stellen wij als procesmatig tussendoel om te
komen tot een intentieverklaring voor het terugdringen van meststoffen en bestrijdingsmiddelen.
De uitvoering stoelt op drie sporen. Het is de eerste zorg vat te krijgen op de diffuse bronnen. Als
tweede punt van aandacht zijn de waterbodems in beeld. Daarnaast blijft nog aandacht nodig voor de
aanpak van puntbronnen. Ook biedt hier de reconstructie voldoende mogelijkheden.
Grondwater
De kwaliteit van het diepere grondwater, en daarmee de kwaliteit van onze strategische grondwaterreserve dient te worden veiliggesteld. Daartoe hebben wij boringen door afdekkende klei- en
leemlagen dieper dan 30m aan regels gebonden. Wij passen deze regelgeving op een verantwoorde en
realistische wijze toe. Voor boringen tot 30 m zullen wij via brede voorlichting in de richting van
bedrijfsleven en burgers de toepassing en het gebruik minimaliseren. Hiervoor wordt ook verwezen
naar het kwantiteitsspoor.
Voor monitor-aspecten wordt verwezen naar de beschrijving onder product 07.14.
Ten behoeve van het reconstructieproces wordt inzichtelijk gemaakt welke aanpak per
deelstroomgebied kan leiden tot de waterkwaliteitsdoelstellingen.

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Uit de Regionale Watersysteemrapportage 2000 en de door de Brabantse waterschappen uitgevoerde
Brede Screening Bestrijdingsmiddelen 2000 is gebleken dat de waterkwaliteit in de meeste
Brabantse oppervlaktewateren nog steeds niet aan de rijksnormen voldoet. Met name emissies
vanuit de landbouw en vanuit bebouwd gebied vormen een probleem. Het Plan van Aanpak
Bestrijdingsmiddelen geeft richting aan de uitvoering, waarbij het accent ligt op de landbouw en op
de verharde terreinen die in beheer zijn bij gemeenten.
De reconstructie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de reductie van de emissie van N en P
vanuit de landbouw. Aan Alterra is opdracht verleend om de gevoeligheid van de bodem voor
uitspoeling in beeld te brengen en om maatregelenpakketten door te rekenen t.b.v. de
reconstructiecommissies. Omdat inrichtingsmaatregelen niet afdoende zijn, is daarbij ook gekeken
naar teeltmaatregelen. In dit project wordt nauw samengewerkt met de waterschappen.
Samen met ZLTO en de waterschappen is het project Actief Randenbeheer Brabant 2002 – 2004
gestart. Dit project is bedoeld om boeren ervaring op te laten doen met diverse milieuvriendelijke
vormen van perceelsrandenbeheer. Dit project wordt ondersteund door de drinkwatersector en er is
subsidie aangevraagd bij de EU in het kader van LIFE-Milieu.
In het Platform Diffuse Bronnen wordt de voortgang van de diverse projecten bewaakt, worden
activiteiten afgestemd en worden knelpunten gesignaleerd en opgelost. Tot nu toe is het nog niet
gelukt om grip te krijgen op de problematiek met betrekking tot zware metalen.
De noodzaak van sanering van ongezuiverde lozingen in het buitengebied heeft geleid tot een
voorstel voor financiering van installaties voor de Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA).
Overleg over medefinanciering van deze aanpak door de waterkwaliteitsbeheerders en de gemeenten
heeft nog niet geleid tot een volledige instemming van alle partijen op dat punt.
In september is een breed opgezette workshop gehouden over het rioleringen-beleid en met name
daarbij over de aanpak van de ongezuiverde lozingen. Op basis van de resultaten daarvan is in het
concept-ontwerp actualisering WHP-2 een basisstrategie opgenomen die in 2002 verder wordt
uitgewerkt als een provinciale nota voor het beleid met betrekking tot ongezuiverde lozingen.
Onderdeel van de aanpak vormen de extra eisen die worden gesteld aan de sanering van
ongezuiverde lozingen in kwetsbare gebieden.
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productieprestaties

jaarverslag
2000

begroting
2001
5

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

145.398

158.645

213.488

-54.843

85.887
59.511

93.080
65.565

124.631
88.857

-31.551
-23.292

programmatische lasten

350.883

960.542

906.342

54.200

Uitvoeringsprogramma WHP-2; diffuse
bronnen

350.883

960.542

906.342

54.200

totale lasten

496.281

1.119.187

1.119.830

-643

totale baten

0

0

0

0

Bijeenkomsten Regionaal Platform diffuse bronnen

6

jaarverslag
2001

Exploitatie: lasten en baten (in €)
07.08.01. Waterkwaliteitsbeheer
apparaatskosten
direct
indirect

0400 9x

Totaal
verschillen

128

-643
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07.09 INRICHTING EN MORFOLOGIE
07.09.01 Inrichting en morfologie
4

Productomschrijving
De inrichting van waterlopen richt zich op behoud, herstel en ontwikkeling van de landschappelijke en
natuurwaarden van waterlopen met de functies waternatuur, viswater en ecologische verbindingszones.
De inrichting dient in 2018 voltooid te zijn. In WHP-2 zijn voor de planperiode tussendoelen
opgenomen die op ca. 20% van het einddoel zijn gesteld.
Ook hier is bij de uitvoering sprake van meerdere sporen: planmatig, opportunistisch, waar het kan al
zonder grondverwerving en op basis van een inventarisatie van noodzaak en mogelijkheden. Voor de
realisering zijn meerdere instrumenten beschikbaar zowel bij het rijk als bij de provincie o.a. in het
reconstructie-kader en uitvoering van het WHP-2.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
In oktober is rond het thema beekherstel een symposium georganiseerd. Het symposium is tevens de
aftrap geweest voor de internetsite, waarop een electronische discussie over dit onderwerp gestart is.
Na een aanvankelijk wat trage start, heeft de uitvoering van hermeanderingsprojecten in 2001 een
nieuwe impuls gekregen. Een 4 tal projecten zijn in 2001 gesubsidieerd vanuit de subsidiegelden van
het Waterhuishoudingsplan.

Exploitatie: lasten en baten (in €)
07.09.01. Inrichting en morfologie

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

79.167

68.131

48.862

19.269

46.764
32.403

39.285
28.846

30.451
18.411

8.834
10.435

141.579

1.282.156

732.017

550.139

141.579

1.282.156

732.017

550.139

totale lasten

220.746

1.350.287

780.879

569.408

totale baten

0

0

0

0

apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
0400 9t

Uitvoeringskosten WHP-2; inrichting
waterlopen

Totaal
verschillen

569.408
07 Water

6
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07.10 WATER IN BEBOUWD GEBIED
07.10.01 Water in bebouwd gebied
4

Productomschrijving
De belangrijkste invalshoek bij stedelijk waterbeheer is de watersysteembenadering. Dat betekent dat
rekening wordt gehouden met de natuurlijke situatie van hoger gelegen infiltratiegebieden en
laaggelegen kwelgebieden, en met de relatie tussen beide, binnen en buiten het bebouwde gebied.
Deze benadering kan zowel worden toegepast op de regionale aspecten, bijvoorbeeld op het niveau
van een structuurvisie of een bestemmingsplan, als op het meer lokale niveau. In dit laatste geval gaat
het vooral om de inrichting van het bebouwde gebied en om een aangepast peil- en ander beheer. Het
beleid richt zich vooral op de aanpak door gemeenten en op samenwerking tussen gemeenten en
waterschappen en waterleidingbedrijven.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
In WHP-2 is ingezet op het opstellen van waterplannen door gemeenten, waarbij de uitgangspunten
van integraal waterbeheer en de watersysteembenadering een belangrijke plaats innemen. Uit de
groeiende behoefte aan ambtelijke ondersteuning en uit een toenemend aantal aanvragen voor
subsidie voor het opstellen van gemeentelijke waterplannen blijkt dat gemeenten steeds meer
belangstelling krijgen voor het stedelijk waterbeheer. In 2001 zijn er verschillende waterplannen
gesubsidieerd en is een aantal gemeenten gestart met het opstellen van een subsidieverzoek.
Het opstellen van een handreiking ten behoeve van een goede implementatie van water in
gemeentelijke plannen is nog niet afgerond. Van belang hierbij is de afstemming van het
waterbeheer binnen het bebouwde- en buitengebied. In 2001 is relatief veel aandacht besteed aan de
problematiek met betrekking tot rioleringen.
productieprestaties

jaarverslag
2000

Bijeenkomsten werkgroep bebouwd gebied

6

begroting
2001
7

jaarverslag
2001
7

Exploitatie: lasten en baten (in €)
07.10.01 Water in bebouwd gebied

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

131.604

122.810

85.737

37.073

77.739
53.865

72.055
50.755

50.052
35.685

22.003
15.070

67.890

111.015

105.210

5.805

67.890

111.015

105.210

5.805

totale lasten

199.494

233.825

190.947

42.878

totale baten

0

0

0

0

apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
0400 9o

Kernthema 5: Uitgaven bebouwd gebied

Totaal
verschillen

130

42.878

07 Water

07.11

ORGANISATIE GEBIEDSGERICHTE
UITVOERING WATERBELEID

07.11.01 Organisatie gebiedsgerichte uitvoering waterbeleid
4

Productomschrijving
Medio 2000 is de gebiedsgerichte uitvoering van het waterbeleid ondergebracht bij de
projectorganisatie RLG. Voor de afdeling Water heeft dit als gevolg gehad dat 6 formatieplaatsen
van de afdeling zijn doorgeschoven naar RLG. Het accent is daardoor grotendeels verlegd naar de
beleidsvoorbereiding en coördinatie, waardoor de afdeling vrijwel niet meer betrokken is bij de
feitelijke uitvoeringprojecten. Tot de huidige afdelingstaken behoren o.a. het coördineren en
faciliteren van voorbereidend onderzoek dat samen met de waterschappen en andere waterpartners
wordt uitgevoerd. Een faciliterend onderzoek ten behoeve van het Waterbeleid 21e eeuw in de vorm
van een stroomgebiedvisie wordt uitgevoerd om de kaders vast te leggen voor de reconstructiecommissies. Hierin wordt ook het eerste begin gemaakt van de implementatie van de EU Kaderrichtlijn Water. Afspraken hierover zijn vastgelegd in het “protocol” dat aanvang 2001met de
waterschappen is gesloten. Tevens is de afdeling betrokken bij de ondersteuning van de reconstructiecommissies in bestuurlijk en inhoudelijk opzicht bij het opstellen van de recontructie- en
gebiedsplannen.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Opstellen beheersvisie grensoverschrijdend gebied De Dommel en De Mark
Met het opstellen van beide beheersvisies is een aanvang genomen. De aanpak verkeert nog
grotendeels in de overlegfase en verloopt traag door het grote aantal betrokken partijen en
cultuurverschillen met Vlaanderen. In 2001 zijn de mogelijkheden verkend om het proces te
versnellen door in het kader van het EU-Interreg programma fondsen te verwerven voor de
uitvoering van een aantal maatregelen. Tevens is nagegaan of een beheersvisie voor het
Dommelstroomgebied zou kunnen fungeren als pilot voor het stroomgebiedsbeheersplan dat in het
kader van de EU-kaderrichtlijn Water in de komende jaren moet worden voorbereid.
De reconstructie- en gebiedsplannen zijn nog niet gereed. Hierdoor heeft er nog geen toetsing van de
water-aspecten in 7 reconstructieplannen en 2 gebiedsplannen plaatsgevonden.
Productieprestaties

jaarverslag
2000
.

begroting
2001
9

2000

2001

2001

2001

realisatie

begroting

realisatie

verschil

381.674

73.853

43.173

30.680

225.456
156.218

42.642
31.211

27.130
16.043

15.512
15.168

programmatische lasten

0

133.412

7.290

126.122

Uitvoeringsprogramma WHP-2;
ondersteuning gebiedsgerichte aanpak

0

133.412

7.290

126.122

totale lasten

381.674

207.265

50.463

156.802

totale baten

0

0

0

0

Toetsen water-aspecten in 7 reconstructieplannen en 2
gebiedsplannen

Exploitatie: lasten en baten (in €)
07.11.01. Organisatie gebiedsgerichte
uitvoering waterbeleid
apparaatskosten
direct
indirect

0400 9u

Totaal verschillen

131

156.802

07 Water

6

jaarverslag
2001

07 Water

07.12

ORGANISATIE EN TOEZICHT
WATERSCHAPPEN

07.12.01 Waterschapsbestel en reglementering
4

Productomschrijving
In 2000 heeft de provincie samen met de waterschappen de Commissie waterschappen 2000+
ingesteld. De opdracht van de commissie was te onderzoeken op welke wijze de afgelopen jaren
vorm en inhoud is gegeven aan het integraal waterbeheer. Daarnaast is gevraagd advies uit te brengen
over de toekomstwaarde van de huidige organisatie van het integraal waterbeheer en indien nodig
voorstellen te doen tot aanpassing.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
De commissie waterschappen 2000+ heeft begin juni 2001 haar advies, genaamd “schaal en peil”,
uitgebracht aan ons college en het bestuur van de Noord-Brabantse waterschapsbond. Op basis van
gedane onderzoek en een doorkijk naar de toekomstige ontwikkelingen, vindt de commissie voor
een duurzaam, integraal waterbeheer tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten aanpassing van het
waterschapsbestel noodzakelijk. Het aantal waterschappen zou moeten worden teruggebracht naar
drie of twee.
Wij vonden het commissie-advies voldoende basis hebben voor het voeren van overleg ex artikel 3
van de waterschapswet met o.a. de waterschapsbesturen.
Begin mei heeft het algemeen bestuur van het IPO een voorlopig standpunt ingenomen met
betrekking tot de bestuurssamenstelling en de financiering van de waterschappen. Het IPO vindt,
dat in de toekomst niet langer wettelijk groepen van belanghebbenden voor deelname aan het
waterschapsbestuur in aanmerking moeten komen. Gekozen wordt voor een lijstenstelsel, waarbij
aan het maatschappelijk proces wordt overgelaten welke belangengroepen aan de verkiezingen
meedoen.
Ten aanzien van de financiering van het waterbeheer kiest het IPO voor een algemene belasting voor
het watersysteembeheer (integraal waterbeheer en waterkeringszorg). Daarbij wordt aansluiting
gezocht bij de OZB gemeenten. Ten aanzien van de actieve zuivering blijft het principe “de
vervuiler betaalt”.
De commissie voor verkeer, vervoer en waterstaat heeft zich op 26 april in meerderheid aangesloten
bij het standpunt van de Unie van waterschappen. De waterschappen hechten met name aan het
“zekerstellen” van de positie van specifieke taakbelangen in het bestuur. Tegen een zekere
veralgemenisering hebben zij geen bezwaar, maar het IPO gaat volgens hen te ver. Het wachten is
nog op een standpunt van het Rijk.

6

Exploitatie: lasten en baten (in €)
07.12.01 Waterschapsbestel en
reglementering

2000

2001

2001

2001

realisatie

begroting

realisatie

verschil

131.931

98.209

102.144

-3.935

77.932
53.999

57.621
40.588

59.630
42.514

-2.009
-1.926

0

0

0

0

totale lasten

131.931

98.209

102.144

-3.935

totale baten

0

0

0

0

apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten

Totaal
verschillen
132

-3.935

07 Water

07.12.02 Toezicht waterschappen
4

Productomschrijving
Het toezicht op de waterschappen is breder dan de toepassing van formeel-wettelijke instrumenten,
als goedkeuring, beroep of vernietiging. In de praktijk vindt veelvuldig vooroverleg en samenwerking plaats. Het gaat erom dat de waterschappen met de nodige beleidsvrijheid hun reglementaire taken kunnen uitoefenen binnen de algemene wettelijke kaders. Een aantal waterschappen zijn
actief in de “waterketen” ontwikkelingen. Waar men verwacht tegen lagere maatschappelijke kosten
werkzaamheden te kunnen verrichten en betere resultaten te behalen worden nieuwe organisatievormen opgericht, zoals bv’s en nv’s. Ook wil men door een betere beleidsafstemming met
gemeenten en andere partijen een kostenreductie realiseren, hetgeen ten goede komt van de
Brabantse inwoners.
De initiërende en coördinerende rol van de provincie komt hierdoor steeds nadrukkelijker naar
voren. Meer dan vroeger worden aan de waterschappen zaken ter regeling overgelaten. Onder het
toezicht valt tevens de regeling van uitkeringen, pensioenen en bezoldiging van de waterschapsbestuurders.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Door het structurele vooroverleg over beleidszaken en financiële onderwerpen kunnen de
voornemens van het waterschap beter afgestemd worden op het provinciaal beleid.
Tevens wordt steeds benadrukt om -mede naar aanleiding van de rijksnota Lokale Lastendruk - de
tarieven, indien verhoging hiervan onvermijdelijk is, zo gelijkmatig mogelijk te laten stijgen. Het
gewijzigde overheidsbeleid ten aanzien van belastingconstructies zal zeker leiden tot
tariefverhogingen. Momenteel is de overheid (centraal en decentraal) van mening dat Crossboarder-lease constructies ethisch niet meer toelaatbaar zijn. Ook andere belastingconstructies staan
onder druk. In de loop van het jaar 2002 zal hierover, door rechterlijke uitspraken en
verduidelijking van het rijksbeleid, meer inzicht ontstaan.
We merken dat de waterschappen hun werkzaamheden steeds vaker afstemmen binnen de
waterketen om investeringen zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Toezending van relevante
informatie aan ons college is
daarbij van groot belang. Wij moeten kunnen blijven toetsen aan de wet c.q. de
waterschapsreglementen. We moeten zorgen voor borging van de publieke belangen en de belangen
van de gebonden klanten.

Exploitatie: lasten en baten (in €)
07.12.02. Toezicht waterschappen

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

119.511

108.953

95.486

13.467

70.595
48.916

63.925
45.028

55.743
39.743

8.182
5.285

0

0

0

0

totale lasten

119.511

108.953

95.486

13.467

totale baten

0

0

0

0

apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten

Totaal
verschillen

133

13.467

07 Water
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07 Water

07.13 BEZWAREN EN BEROEPEN
07.13.01 Bezwaren en beroepen
4

Productomschrijving
Er worden diverse besluiten genomen dan wel voorbereid die voor bezwaar en beroep vatbaar zijn.
Dat zijn allereerst de “eigen” besluiten in het kader van de Wet op de waterkeringen (Wwk), de
vergunningverlening Grondwaterwet (Gww) en de ontheffingverlening Wet hygiëne en veiligheid,
badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ). Daarnaast zijn er nog de besluiten, die worden
voorbereid in administratief beroep tegen waterschapsbesluiten.
Het aantal bezwaren en beroepen dt moet worden behandeld is niet voorspelbaar. Er is geen
samenhang met de kwaliteit van de besluiten. Vrijwel alle besluiten blijven na rechtelijke toetsing in
stand.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
In 2001 is 10 keer beroep bij de Raad van State (waarvan 4 identiek) aangetekend tegen de eigen
besluiten van de provincie in het kader van de Grondwaterwet. Daarnaast zijn er 7 bezwaarschriften
ontvangen tegen de verplichting aangifte te doen van de onttrokken hoeveelheid grondwater.
Er is 5 keer beroep bij de rechter ingesteld tegen besluiten, genomen in administratief beroep tegen
waterschapsbesluiten.
In 2001 zijn 21 beroepschriften (waarvan 8 gelijkluidende en 2 andere gelijkluidende) in
administratief beroep tegen waterschapsbesluiten ontvangen (Wet op de waterhuishouding en
Waterschapswet), waarop ten dele nog beslist moet worden.
Uit de zaken die in 2001 behandeld zijn bij de Arrondissementsrechtbank en de Raad van State blijkt
dat vrijwel alle besluiten na rechterlijk toetsing in stand blijven.(tekst verplaatst)
Er zijn geen bezwaar- of beroepschriften ingekomen ingevolge de Wet op de waterkeringen en Wet
op de hygiëne en veiligheid bad- en zwemgelegenheden.

6

Exploitatie: lasten en baten (in €)
07.13.01 Bezwaren en beroepen

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

78.041

15.582

39.192

-23.610

46.099
31.942

9.142
6.440

22.880
16.312

-13.738
-9.872

0

0

0

0

totale lasten

78.041

15.582

39.192

-23.610

totale baten

0

0

0

0

apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten

Totaal
verschillen

134

-23.610

07 Water

07.14 MONITORING EN BELEIDSEVALUATIE
07.14.01 Rapportages
4

Productomschrijving
Teneinde de ontwikkeling en voortgang in de uitvoering van het beleid in beeld te brengen vindt er
monitoring plaats. In relatie tot de plancyclus van het waterhuishoudingsplan wordt om de twee jaar
een voortgangsrapportage en uitvoeringsprogramma opgesteld, gericht op activiteiten en prestaties.
Om de vier jaar wordt een watersysteemrapportage uitgebracht gericht op de concrete effecten van
het beleid op de waterhuishouding. Naast de toestand van de watersystemen wordt ook periodiek
gerapporteerd over de toestand van het milieu (Provinciale milieuverkenningen) en van de natuur
(Toestand van de natuur in Noord-Brabant).
Om tot dergelijke rapportages te komen, is naast het verzamelen van gegevens van grond- en
oppervlaktewater tevens de afstemming van gegevensverzameling alsmede de uitwisseling van
gegevens van belang. Met de waterschappen, gemeenten en waterleidingbedrijven wordt gewerkt
aan een verdere aanvulling en verbetering van de watersysteemrapportage en de aansluiting op
andere monitoringsvragen vanuit de EU Kaderrichtlijn Water, waterbeheersplannen en de
reconstructie landelijk gebied.
Naast de algemene monitoring wordt in specifieke gebieden (gebiedsspecifiek) of voor een specifiek
thema (verdroging) soms een aanvullende inspanning op het gebied van monitoring gevraagd. Deze
vorm van monitoring is een taak van de partijen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. In vele
gevallen is dat niet de provincie, doch de provincie wil dergelijke vormen van monitoren stimuleren
in de zin van financiële ondersteuning en de inzet van kennis en menskracht voor coördinerende
activiteiten.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
De regionale watersysteemrapportage 2000 (RWSR) is in 2001 gereed gekomen in samenwerking
met waterschappen, gemeenten, rijkswaterstaat, waterleidingmaaatschappijen en industrie. Er is een
start gemaakt met de aanpak van verbeterpunten ten behoeve van de volgende rapportage.
Productieprestaties

jaarverslag
2000

Voortgangsrapportage WHP-2
Regionale waterschapsrapportage
Bijstellen uitvoeringsprogramma WHP-2

Jaarverslag
2001
1
1
1

Exploitatie: lasten en baten (in €)
07.14.01 Rapportages
apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
0400 9v

Uitvoeringskosten WHP-2; voortgang- en
effectrapportages

totale lasten

2000
realisatie
150.105

2001
begroting
109.497

2001
realisatie
104.426

2001
verschil
5.071

88.791
61.314

63.655
45.842

63.370
41.056

285
4.786

162.067

388.665

268.582

120.084

162.067

388.665

268.582

120.084

312.172

498.162

373.008

125.155

130.985

115.701

-15.284

130.985

115.701

-15.284

Baten
1400 9v

Bijdragen derden m.b.t. meetnetverdroging

totale baten

0

Totaal verschillen
135

109.871

07 Water
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begroting
2001
1
1
1

07 Water

07.14.02 Beheer meetnetten
4

Productomschrijving
Als operationeel grondwaterbeheerder heeft de provincie de wettelijke taak om de regionale grondwatersystemen te monitoren. Overigens zij opgemerkt dat het hierbij voornamelijk gaat om het diepe
grondwater; het ondiepe of freatische grondwater heeft een dusdanige relatie met het
oppervlaktewater dat monitoren mede door de oppervlaktewaterbeheerders plaatsvindt.
De monitoring van het grondwater laat zich als volgt beschrijven:
1. het beheer en onderhoud van 2 meetnetten (kwaliteit en kwantiteitsmeetnet );
2. opname, kwaliteitscontrole en/of analyse van gegevens, opslag in landelijke databank;
3. abonnement en onderhoud van het (landelijke overeengekomen) regionale geografische
informatiesysteem (REGIS);
4. interpretatie van gegevens ten behoeve van diverse rapportages;
5. specifieke meetronden aanvullend op de jaarlijkse bemonstering van het grondwater
( bijvoorbeeld eens in de vier jaar bestrijdingsmiddelen).
Er vindt een reguliere verzameling van gegevens plaats, die o.a. zullen worden gebruikt voor de
nulrapportage van de watersysteemrapportage.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Provinciale meetnetten
Er vindt een reguliere verzameling van gegevens plaats voor de uitvoering van de taak van
strategisch en operationeel grondwaterbeheerder door middel van de provinciale grondwatermeetnetten.Het grondwaterkwaliteitsmeet geeft een toestandsbeschrijving toegespitst op de thema’s
verzuring, vermesting en verspreiding. Het primaire stijghoogte meetnet geeft een karakterisering
van het grondwaterregime en optredende trends.
In 2000 is een afstemmingsoverleg met de waterschappen gestart, met als doel informatieuitwisseling m.b.t. meetnetten en het gezamenlijk in beeld brengen van de grondwatermeetnetten die
naast het primaire meetnet noodzakelijk zijn voor de evaluatie van het waterbeheer. Dit heeft
geresulteerd in het beluit van alle waterschappen om een grondwatermeetnet in te richten. Hiermee
blijft het bestaan van een goed provinciedekkend meetnet gewaarborgd. Als provincie leveren we
een eenmalige financiele bijdrage aan de inrichting van het meetnet.
Evaluatie grondwaterkwaliteitsmeetnet
De belangrijkste resultaten van de metingen van de grondwaterkwaliteit zijn samengevat in een
brochure. Uit de evaluatie van de meetresultaten van 10 jaar meten kan geconcludeerd worden dat
het grondwaterkwaliteitmeetnet van de provincie Noord-Brabant goed voldoet aan de geformuleerde
doelstellingen en ambities. In 2001 is opdracht verleend voor de nieuwe meetronde in combinatie
met de meetronde van het bodemmeetnet.
Stijghoogte onderzoek
In 2001 is het onderzoek Trends in stijghoogte opgestart en afgerond. Het onderzoek geeft de
ontwikkeling van de grondwaterstand/stijghoogte in de verschillende watervoerende lagen. De
resultaten zijn verwoord in een rapport en op CD-rom. De rapportage is aangeboden aan de
waterleidingmaatschappijen en waterschappen.
productieprestaties

jaarverslag
2000

Jaarverslag

136

begroting
2001
1

jaarverslag
2001

07 Water

Exploitatie: lasten en baten (in €)
07.14.02 Beheer meetnetten
apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
0400 9w

Kosten beheer meetnetten

totale lasten
1440 9b

Onttrekking uit reserve grondwaterbeheer

totale baten

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

24.847

62.798

30.916

31.882

14.677
10.170

36.845
25.953

18.048
12.868

18.797
13.085

158.721

189.038

143.368

45.670

158.721

189.038

143.368

45.670

183.568

251.836

174.284

77.552

141.862

189.038

143.368

-45.670

141.862

189.038

143.368

-45.670

Totaal
verschillen

31.882

07 Water
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MILIEU
Portefeuillehouder: Verheijen

1

Beleidsomschrijving
De inhoudelijke provinciale doelstellingen voor het beleidsveld milieu zijn verankerd in het
provinciaal milieubeleidsplan 2000 – 2004 (PMP 4), dat medio 2000 door PS is vastgesteld.
Duurzame ontwikkeling vormt daarin de rode draad. Vertaald naar milieudoelen betekent dit het
duurzaam omgaan met niet vernieuwbare grondstoffen en energiebronnen, het schoner en veiliger
maken van productieprocessen, het op de markt brengen van duurzame en milieuveilige producten en
het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. De vertaalslag naar operationele doelen vindt
plaats in het jaarlijkse milieuprogramma, dat gelijktijdig met de provinciale begroting wordt
vastgesteld door PS.
In de voorjaarsnota 2001 is in het vigerende bestuursakkoord een nader accent gelegd op met name
het realiseren van de provinciale missie “Brabant Natuurlijk Vernieuwend”. Een provincie waar de
economische, sociaal culturele en ecologische kwaliteiten met elkaar in een goed evenwicht zijn. De
kwaliteit van onze leefomgeving en daarbinnen de kwaliteit en veiligheid van het milieu zijn daarin
centrale thema’s. Daarmee wordt een extra impuls gegeven op de hoofdlijn van het provinciaal
milieubeleid: duurzame ontwikkeling.

Stand van zaken beleidsrealisatie
In 2001 is het nieuwe nationale milieubeleidsplan (NMP4) door het kabinet vastgesteld. Als reactie
hierop, gecombineerd met nieuwe europese regelgeving en maatschappelijke ontwikkelingen, heeft
een verkenning plaatsgevonden naar de wens en noodzaak van actualisatie van het PMP4. Het
resultaat van deze verkenning betekent een start met actualisatie, waarbij tevens betrokken wordt
mogelijkheden voor doorgroeien naar c.q. aanhaken aan een omgevingsvisie.
Met de presentatie van het milieujaarverslag nieuwe stijl, zijn de belangrijkste onderdelen van de
kwaliteitsverbetering Milieubeleidscyclus gerealiseerd.
Met de verbeterslag milieumonitoring gekoppeld aan een doorkijk naar andere beleidsvelden is een
goede start gemaakt.
Door de bundeling van activiteiten en netwerken van met name de strategische agenda milieu
economie en ruimte, het programma leren voor een duurzame samenleving, Brabant
2050/projectenprogramma Brabant Elan en Telos zijn er duidelijke stappen gezet gericht op een
duurzaam Brabant.
Voor de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens wordt er uiteraard naar gestreefd het
wettelijk instrumentarium zo efficiënt mogelijk in te zetten. Het doorvoeren van effiencyverbetering
in de behandeling van vergunning-aanvragen, het transparanter maken van het vergunningenproces
voor zowel aanvrager als overige belanghebbenden en het verbeteren van de inhoudelijke kwaliteit
van de vergunning krijgt in dat kader veel aandacht en prioriteit. Wij sluiten daarbij zoveel mogelijk
aan op de in interprovinciaal verband overeengekomen norm voor kwaliteitszorg in de
vergunningverlening Wet milieubeheer. Hiermee hebben wij impliciet gekozen voor de
ontwikkeling en implementatie van een kwaliteitssysteem vergunningverlening. Het proces van
kwaliteitsborging zal zich verder ontwikkelen waarmee de kwaliteit van vergunningverlening zal
toenemen Daarmee wordt een belangrijke stap voorwaarts gezet in klantgericht opereren.
Naast het wettelijk instrumentarium wordt veel gebruik gemaakt van meerjaren-afspraken en
convenanten tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Belangrijke
convenanten in dat verband zijn de landelijke branche-convenanten (chemie, basismetaal,
metaalectro, enzovoorts) voor het realiseren van de landelijk vastgestelde reductiepercentages voor
de industriële milieubelasting, het Convenant Benchmarking Energie-efficiencyverbetering en de
Meerjaren-afspraken over energiebesparing en energie-efficiency. Wij opereren conform landelijk
gemaakte afspraken en procedures en participeren daarin veelal in interprovinciaal verband.
Voor de doorwerking van het milieubeleid in de revitalisering van het landelijk gebied (de
“reconstructie”) is het koepelpan “Reconstructie aan zet” een belangrijk kader.
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08 Milieu
Recente gebeurtenissen en daaruit voortvloeiende maatschappelijke effecten werken door in de wijze
waarop beleidsvoornemens worden uitgevoerd en de accenten die daarbij worden gelegd. Sprekende
voorbeelden daarvan zijn de rampen in Enschede en Volendam, de daarover begin 2001 vastgestelde
officiële rapportages en de door de regering daarover ingenomen standpunten. Binnen onze provincie
heeft een en ander geleid tot een heroverweging en beleidsintensivering op het gebied van integrale
veiligheidszorg, die in de loop van 2001 is geïnitieerd.
Een ander voorbeeld is de MKZ-crisis die het Brabantse landbouwbedrijfsleven gedurende het
grootste deel van 2001 in zijn greep heeft gehouden. Deze heeft in directe zin grote economische en
sociale gevolgen gehad binnen de gehele landbouw-sector. Tegelijkertijd heeft dit ook geleid tot een
bredere maatschappelijke discussie over hoe om te gaan met de intensieve veehouderij. Zowel de
planning als de politiek-bestuurlijke besluitvorming over nieuwe wet- en regelgeving ten aanzien van
mest, ammoniak en stank zijn daardoor sterk beïnvloed. Dit heeft op zijn beurt ook duidelijk effecten
gehad op de realisatie van geplande beleids- en productieprestaties in het beleidsveld landbouw en
milieu.
Workflow (waar onder snelheid) van beschikkingen Wet milieubeheer
Periode

1998

1999

2000

2001

Nieuwe aanvragen
Aanvragen in behandeling (jaargemiddelde)
Afgegeven vergunningen
Aantal binnen de termijn afgerond (% op tijd)
Aantal binnen de termijn afgerond,
aanvraag na 1 jan 2000
Gemiddelde doorlooptijd
Gemiddelde doorlooptijd, aanvraag na 1 jan 2000
Afgehandelde meldingen
Intrekkingen van de vergunning
Vervallen bedrijven
Nieuwe bedrijven
Totaal bedrijven per 31 december

87
17 (20%)
-

95
24(25%)
-

119
95
111
56 (40 %)
-

133
114
122
67 (55%)
67 (60%)

101
14
37
792

76
35
40
797

293
96
19
34
39
802

257
224
76
6
50
48
800

In 2001 werd een record aantal (48) nieuwe bedrijven ingeschreven. De verwachte groei van 802
naar 828 bedrijven is ondanks de toename uitgebleven. Er zijn namelijk 50 inrichtingen uit het
bestand verwijderd waarvan 14 (voormalige) gesloten stortplaatsen, 12 bedrijfsbeeindigingen, 7
overgedragen naar een gemeente en 17 niet tot oprichting gekomen bedrijven.
Overschrijding van de termijnen laat een afnemende trend zien van 80%
termijnoverschrijdingen in 1998 naar 45% in 2001; de ambitie voor 2002 is om 90% van de
vergunningen die na 1 januari 2002 zijn binnengekomen, op tijd af te geven.
Gemiddelde doorlooptijd laat eveneens een dalende trend zien van 293 dagen in 2000 naar 257
in 2001. (Indien alleen gekeken wordt naar de vergunningen die na 1 januari 2001 zijn
binnengekomen, is de gemiddelde doorlooptijd teruggebracht naar 224 dagen.
In 2001 gemiddeld 114 stuks in behandeling en zijn er 133 nieuwe aanvragen ontvangen.
122 afgeronde verguningprocedures
81 meldingen ontvangen en 76 geaccepteerd.
Voor een verdere toelichting 08.03.01
Bodembeheer
Een start is gemaakt met het in kaart brengen van de Brabantse bodemkwaliteit ten behoeve van de
wettelijk vereiste bodembeheerplannen.
In lijn met de Europese richtlijnen, en voor het aanleveren van bouwstenen voor het project
revitalisering van het landelijk gebied, is verder beleid ontwikkeld ter bescherming van de
grondwaterkwaliteit (consumptiewater en industriële winningen), vooral gericht op de kwetsbare
grondwaterbeschermingsgebieden.
In het ontwerp-streekplan is dit planologisch vastgelegd (100-jaarszones).
De uitkomsten van de proefprojecten voor reductie van nitraat en gewasbeschermingsmiddelen en
de stimulering van biologische landbouw worden gebruikt voor het introduceren van concrete
beschermingsmaatregelen.
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In het kader van de Stibosa-regeling (Stimulering Bodemsanering) zijn in 2001 3 tenders uitgevoerd.
Uit de aangeleverde projecten en uit de feedback hierover van gemeenten is naar voren gekomen
dat een verbetering van de voorlichting zou kunnen leiden tot grotere bekendheid en kwalitatief
betere aanvragen.
De provincie heeft een Brabantse monitoringrapportage over 2000 uitgebracht welke voldoet aan de
eisen die het ministerie hiervoor heeft gesteld. De cijfers hebben in een iets eerder stadium tevens
als input gediend voor de landelijke monitoringsrapportage.
Aan het eind van 2001 zijn de concepten aangeleverd van het Raamplan en het
Uitvoeringsconvenant van de zware metalen problematiek in de Kempen (Actief Bodembeheer de
Kempen).
In 2001 heeft de overdracht van bevoegd gezag betreffende uitvoering van bodemsanering
plaatsgevonden van 4 van de 5 B5-gemeenten. De overdracht aan de gemeente Breda zal in 2002
plaatsvinden. Met de gezamenlijke beleidsontwikkeling tussen provinice en B5-gemeenten is een
start gemaakt.
Grondstoffenbeheer
De provincie heeft landelijk vastgehouden aan de vermindering van het primair grondstoffengebruik
en de daaruit voortvloeiende lage taakstelling van beton- en metselzandwinning. Ook heeft de
provincie in 2001 een begin gemaakt met een onderzoek naar vervoer van zeezand door
buisleidingen en zijn er criteria voor landbouw-kundige verbeteringen (functioneel ontgronden)
opgesteld.
Afvalbeheer
De aandelen van de Afvalsturing Brabant zijn verkocht aan Essent en daarnaast heeft
besluitvorming plaatsgevonden over de overdracht van de regionale stortplaatsen en de daaraan
gekoppelde activiteiten. De organisatorische herstructurering van de afvalverwijdering in NoordBrabant is hiermede voltooid.
Het Preventie Uitvoeringsprogramma II (PUP-II) is vastgesteld en met de uitvoering is een begin
gemaakt. Daarnaast heeft de notitie “Maatschappelijk of duurzaam ondernemen: een verkenning in
uitvoering“ een basis gelegd voor het streven naar duurzaam ondernemen in samenwerking met
brancheorganisaties, gemeenten, kamer van koophandel en werkgeversorganisaties.

Budgetraming en -realisatie beleidsonderdeel (in €)
08

Milieu

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

Totaal Lasten

72.596.020

80.952.838

-8.356.818

Totaal Baten

40.873.058

51.059.171

10.186.113

Resultaat beleidsonderdeel

1.829.295

08 Milieu
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08.01

STRATEGISCH BELEID

08.01.01 Beleidsontwikkeling
4

Productomschrijving
Binnen dit product staat het actueel houden en uitdragen van het Provinciaal Milieubeleid (PMP) en
de Provinciale Milieuverordening (PMV) centraal.
Het PMP is in een open planproces tot stand gekomen en heeft onder andere geresulteerd in een
aantal concrete acties gericht op het bereiken van de milieudoelstellingen in de vorm van “de
provincie zal” en “de provincie vraagt”.
Het gezamenlijk optrekken met partners en een goed management van het uitvoeringstraject zijn
cruciale randvoorwaarden voor goede resultaten.
Centraal in het vigerende milieubeleid staat duurzame ontwikkeling. Het op termijn realiseren van
stappen in duurzame ontwikkeling is een resultaat van een complex geheel van beslissingen in de
tijd. Het hebben van indicatoren/criteria, zoals het centrum van duurzaamheidsvraagstukken
beoogt, is essentieel voor het maken van de juiste keuzes om te komen tot een dergelijke duurzame
ontwikkeling.
Ook het onderwijs en dan met name het universitair en hoger beroepsonderwijs speelt een
bijzondere rol in de wetenschappelijke onderbouwing van keuzes en het leggen van een goede basis
voor de toekomstige generatie die de keuzes mede gaat maken.
De provinciale milieuverordening (PMV) is een van de belangrijke instrumenten om
milieudoelstellingen te bereiken. In de PMV worden regels gesteld ten behoeve van de externe
doorwerking van het provinciaal milieubeleid.
Ook Milieu Effect Rapportages (MER) zijn instrumenten. Zij worden ingezet om uitwerking van
grote projecten en alternatieven te toetsen op het effect van de realisatie op de milieukwaliteit.
Resultaten worden betrokken bij de afweging van uiteindelijke uitwerking.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Medio 2001 heeft het kabinet het nieuwe nationale milieubeleidsplan (NMP4) vastgesteld. Naar
aanleiding hiervan gecombineerd met nieuwe Europese regelgeving en maatschappelijke
ontwikkelingen is gestart met een verkenning naar de wens en noodzaak van actualisatie van het
provinciaal milieubeleid. In deze verkenning worden de belangrijkste thema’s onderzocht en
worden mogelijkheden bezien van een eventuele doorgroei naar c.q. aanhaken op een omgevingsvisie betrokken. Begin 2002 zal hierover een bestuursopdracht in procedure worden gebracht.
Zoals in het beleidsonderdeel algemeen bestuur (01) is aangegeven heeft Telos in 2001 de eerste
Brabantse duurzaamheidsbalans gepresenteerd. Aansluitend hieraan is gestart met de toegezegde
verkenning van de duurzaamheidskompas, als instrument om het provinciale beleid of beleidsvoornemens te toetsen aan bijdragen aan een duurzaam Brabant.
Voor het “Duurzaam ondernemen” als onderdeel van duurzame ontwikkeling in een bredere
context, is een plan van aanpak opgesteld en is een interne organisatiestructuur ingesteld. De
eerste activiteiten betreffen een nadere definiëring van het begrip en inventarisatie van reeds
lopende relevante provinciale activiteiten.
Duurzaamheid op bedrijventerreinen blijft een actueel onderwerp en biedt nog vele kansen om een
aantal milieuproblemen aan te pakken. Vanuit de milieusector zijn verschillende initiatieven
genomen om met name de noodzakelijke processen te ondersteunen.
Zo is in MOLO-verband (08.02.09) een processchema voor versterking bestaande terreinen
opgesteld en is een schema voor nieuwe terreinen in bewerking.
Op provinciaal niveau wordt een integrale menukaart opgesteld die gebruikt kan worden om
gezamenlijke ambities te bepalen of specifieke beleidsveld gerelateerde accenten te leggen.
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In het kader van de samenwerking met universiteiten en hogescholen is voor de hogescholen
opdracht verleend voor het organiseren en operationaliseren van een netwerk gericht op de inzet
van multidisciplinaire HBO-teams in duurzaamheidsprojecten en inbedding van het gedachtegoed
en ervaringen in de onderwijsmodules. Voorts is aan telos opdracht gegeven voor een eerste
kleinschalige verkenning naar transitiemanagement als wetenschappelijke ondersteuning voor
duurzaamheidsprojecten
Voor de PMV is de 4e tranche vastgesteld en zijn voorbereidingen voor een nieuwe tranche
gestart. MER-activiteiten hebben zich met name gericht op “actief bodembeheer de maastakken”,
”het hollands diep” en het proces van de reconstructie van het landelijk gebied, zowel adviserend
voor de provinciale rol als initiatiefnemer als voorbereiding op de coördinatie als bevoegd gezag.

6

Exploitatie: lasten en baten (in €)
08.01.01 Beleidsontwikkeling
apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
0500 1a
0500 8c
0500 8p
0500 9p
0500 9y

Kosten van onderzoeken
Strategische agenda milieu, economie en
ruimte
Positionpaper handhaving in perspectief
Stelpost milieuprogramma
Stimuleringsprojecten milieu en economie

totale lasten

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

717.643

594.794

1.135.866

-541.072

423.914
293.729

368.457
226.337

662.944
472.922

-294.487
-246.585

236.721

211.461

205.380

6.080

180.525
0

54.454

50.970
1.416

3.484
-1.416

90.756

33.409
-29.085
-312

-534.992

36.085
20.111

66.251

57.347
29.085
66.563

954.364

806.255

1.341.246

Baten
1500 9z

Bijdrage NOVEM voor project
monitorontwikkeling pilot RIVU

69.437

totale baten

0

69.437

0
Totaal
verschillen

0

0
-534.992

Door capaciteitsgebrek en afwezigheid van centrale ondersteuning heeft geen complete tijdverantwoording in
2001 plaatsgevonden Een goede toelichting op de geraamde en de werkelijk toegerekende apparaatskosten is
niet te geven.

08.01.02 Milieuverkenning
Productomschrijving
Een adequaat milieubeleid vraagt in de eerste plaats een goed inzicht in de kwaliteit van het milieu
en de veranderingen die zich daarin voordoen. In de tweede plaats is het gewenst de te verwachten
effecten en neveneffecten van mogelijk in uitvoering te nemen beleid (de beleidsvoornemens) in
kaart te brengen.
In het milieujaarverslag rapporteert de provincie een maal per jaar over de staat van de milieukwaliteit. Daarin wordt aan de hand van bron- en effectindicatoren aangegeven hoe de milieudruk
en de milieukwaliteit zich ontwikkelen en welke effecten dit heeft.
Meten en monitoren van de juiste indicatoren en in goede samenhang is van groot belang.
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5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Het milieujaarverslag is in een nieuwe stijl opgesteld met als belangrijkste verbeterpunten aanhaking
op structuur PMP en Programma, overzichtelijker, bondige teksten en trends.
Daarmee is zijn de belangrijkste onderdelen van de kwaliteitsslag van de milieubeleidscyclus
afgerond.
Met de kwaliteitsslag milieumonitoring is een eerste start gemaakt. Een concept-visie is opgesteld en
pilots voor “energie” en “landbouw” zijn uitgevoerd. Voorts is het monitoringsaanbod transparant
gemaakt en uitgedragen. Aanpak van deze kwaliteitsslag vindt plaats met zowel de data
verantwoordelijken als beleidsverantwoordelijken.

Productieprestaties

jaarverslag
2000

Milieujaarverslag

6

begroting
2001
1

Jaarverslag
2001
1

Exploitatie: lasten en baten (in €)
08.01.02 Milieuverkenning

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

42.733

363.405

294.917

68.488

direct
indirect

25.242
17.491

213.217
150.188

172.168
122.749

41.049
27.439

programmatische lasten

7.527

7.064

11.839

-4.775

apparaatskosten

0500 9a

Advertentiekosten

-121

6.018

-6.018

0500 9c
0500 9p

Milieu-jaarverslag
stelpost milieuprogramma

6.967
681

7.064

5.821

1.244
0

totale lasten

50.260

370.469

306.756

63.713

totale baten

0

0

0

0

Totaal
verschillen
Door capaciteitsgebrek en afwezigheid van centrale ondersteuning heeft geen complete tijdverantwoording in
2001 plaatsgevonden Een goede toelichting op de geraamde en de werkelijk toegerekende apparaatskosten is
niet te geven.
Voor de advertentiekosten m.n. publicatie van de PMV zijn geen structurele middelen beschikbaar.
Overheveling uit de milieustelpost wordt voorgesteld

08.01.03 Programmering
4

Productomschrijving
Het milieuprogramma brengt de uitwerking en uitvoering van het provinciaal milieubeleid in beeld,
met inbegrip van de inzet van menskracht en middelen. Het milieuprogramma is onderdeel van het
planstelsel milieubeleid, dat verder bestaat uit het milieubeleidsplan, het milieujaarverslag en de
beleidsevaluatie.
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De internationale context voor het milieuveld wordt steeds groter. Dit betreft zowel de Europese
regelgeving als de internationale samenwerking. Het leggen van de juiste, verantwoorde en
kansrijke accenten is binnen dit product een bijzonder aandachtspunt.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Het in 2000 voor het eerst gepresenteerde milieuprogramma nieuwe stijl is voor 2001 gevalideerd
naar volledigheid en samenhang. Voorts is ingezet op de doorwerking van het programma naar de
werkplannen als basis voor beheersen van de inzet en monitoring van de prestaties.
De geplande uitwerking van een plan van aanpak en beleidskader “Europa” met als thema’s
doorwerking Europese regelgeving, organiseren beïnvloeding en benutting subsidiestromen is door
capaciteitsproblemen (langdurig ziekte) niet gerealiseerd
Wel is ingezet op Wielkopolska en BEP.
Productieprestaties

Jaarverslag
2000

Milieuprogramma

jaarverslag
2001
1

Exploitatie: lasten en baten (in €)
08.01.03 Programmering

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

986.044

478.459

244.145

234.314

direct
indirect

582.459
403.585

280.721
197.738

142.528
101.617

138.193
96.121

programmatische lasten

12.750

510.501

24.197

486.304

12.750

60.142

24.197

35.945

0

450.359

0

450.359

998.794

988.960

268.342

720.618

apparaatskosten

0110 9e
0500 9p

Kosten van internationalisering/
interprovinciale samenwerking
Stelpost milieuprogramma

totale lasten

baten
1110 9d

Bijdragen van derden in kosten
internationalisering

0

totale baten

0

0

0

0

Totaal
verschillen

0
720.618

Door capaciteitsgebrek en afwezigheid van centrale ondersteuning heeft geen complete tijdverantwoording in
2001 plaatsgevonden Een goede toelichting op de geraamde en de werkelijk toegerekende apparaatskosten is
niet te geven.
De kosten voor internationalisering betreffen in hoofdzaak kosten voor de netwerkrol en activiteiten
voortvloeiend uit het beleidskader. Gezien vorenvermelde zijn in 2001 nauwelijks activiteiten uitgevoerd.
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6

begroting
2001
1
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08.02

OPERATIONEEL BELEID EN UITWERKING

08.02.01 Bodem
Het kabinetsstandpunt Beleidsvernieuwing Bodemsanering houdt in een nieuwe aanpak van de
bodemverontreiniging welke gericht is op bevordering van maatschappelijke activiteiten. De
saneringsmaatregelen worden niet meer bepaald door herstel van de multifunctionaliteit maar
worden gericht op het gewenste maatschappelijk gebruik (functiegericht saneren).
De provincie kan op grond van bodembelasting en maatschappelijke functies worden verdeeld in en
stedelijk en een landelijk gebied. In het stedelijke gebieden ligt de nadruk op het (functie gericht)
saneren van de bodem (curatieve maatregelen) terwijl in het landelijke gebied de nadruk ligt op de
bescherming van bodem en water (preventieve maatregelen).
De provincie ontwikkelt een traject van actief bodembeheer voor de aanpak van de zware
metalenproblematiek in de Kempen.
De provincie brengt zowel in stedelijke als in landelijke gebieden de bodemgesteldheid en de bodemkwaliteit in beeld en voor 2005 stelt zij bodemkwaliteitskaarten op in samenwerking met de gemeenten.
Met de invoering van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) (per 1 januari 2000) stelt
de rijksoverheid de gemeenten voor een langere periode een omvangrijk budget in het vooruitzicht
ter stimulering en ondersteuning van de stedelijk vernieuwing. Hiertoe stellen de gemeenten een
ontwikkelingsprogramma op.
In het wetsvoorstel Stedelijke Vernieuwing wordt om doelmatigheidsredenen onderscheid gemaakt
tussen rechtstreekse en niet-rechtstreekse gemeenten. Rechtstreekse gemeenten krijgen hun bijdrage
rechtstreeks van het Rijk. Niet-rechtstreekse gemeenten krijgen hun bijdrage van de provincie.
Gegevens over de algemene bodemkwaliteit worden bijgehouden in het provinciale
bodemkwaliteits-meetnet. Jaarlijks heeft een bemonsteringsronde plaats.
Met de gemeenten (PMP-4 / Ministeriële Regeling Grondverzet) en Rijksoverheid (NMP-3) zijn
afspraken gemaakt dat de provincie komende jaren de bodemkwaliteit voor het landelijk gebied in
kaart zal brengen. Verder zal de provincie de gemeenten financieel ondersteunen bij het opstellen
van bodemkwaliteitskaarten voor het stedelijk gebied.
De gegevens van gevallen (ernstige) bodemverontreiniging worden bijgehouden in Finabo (begin
2002 wordt dit vervangen door Globis).
Beleidsprestaties 080201 Bodembeheer
Beleidsplan
In de Marap III-periode is het conceptbeleidsplan inhoudelijk
Grondwaterbeschermingsgebieden
afgerond en ter becommentariëring voorgelegd aan de PCMW,
PCLG en statencommissie MNL. De opmerkingen zijn verwerkt
in de versie voor GS. Vaststelling door GS en ter visie legging in
Marap I- periode 2002.
Beleidsplan bodembeheer
In verband met personele krapte wordt dit vertraagd in 2002
uitgevoerd. Het bodembeleidsplan zal in samenwerking met de B5
gemeenten zie op 1 na allemaal zelfstandig bevoegd gezag zijn
voor hun grondgebied, tot stand worden gebracht.
Monitoringsrapportage 2000 Noord- In januari 2001 is onze provinciale bijdrage aan de landelijke
Brabant
monitoring-bijdrage op tijd aangeleverd. Deze bijdrage bestond
uit aanlevering van de landelijk overeengekomen 16 indicatoren
over het jaar 2000. In 2001 is aan GS een eerste Brabantse
Monitoringrapportage 2000 doorgeleid. Noord-Brabant was
hiermee de eerste provincie die een dergelijke rapportage
uitbracht. De Brabantse monitoringrapportage is tevens ter
kennisgeving aan de cie MLN doorgeleid. In 2001 is ook reeds
gestart met het opstellen van de monitoringsrapportage 2001.
Implementatie Globis
De bouw van Globis, het nieuwe informatiesysteem voor de
bevoegde gezagen Wet bodembescherming, is op de laatste details
na voltooid. In de tweede helft van het jaar is de implementatie
vormgegeven. Het systeem zal volgens planning volledig
operationeel zijn per 14 januari 2002.
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begroting
jaarverslag
2001
2001
Basiskaarten bodemkwaliteit
50
De bodemgegevens van 18 gemeenten zijn verzameld. Voor
Noord-Brabant
de overige gemeenten en andere instanties zullen deze
werkzaamheden Europees worden aanbesteed. De gegevens
zullen niet eerder dan eind 2002 beschikbaar komen.
Regionale
9
De regionale bodembeheerplannen zijn, behoudens enkele
bodembeheerplannen
redactionele wijzigingen, gereed. Het bijbehorende kaartmateriaal wordt toegepast bij het opstellen van de regionale
reconstructieplannen. Verdere uitwerking van deze producten
vindt plaats in de Standaardmodellen voor een gemeentelijk
Bodembeheerplan en een gemeentelijke Leidraad voor
duurzaam bodembeheer.
Beschrijving aardkundige
1
Concepttekst is nog niet gereed. Er is vertraging opgetreden in
waarden
de aanlevering door de opdrachtnemer. Daarnaast is besloten
tot een extra afstemming met een begeleidingsgroep van
deskundigen waardoor een extra kwaliteitsslag gemaakt wordt.
Resultaten inventarisatie
1
De vierde trendmeetronde Vermesting (2000) is
bodemkwaliteit (vermesting;
gerapporteerd. De veldwerkzaamheden voor de vijfde
zware metalen)
trendmeetronde Vermesting (2001) zijn uitgevoerd.
Aanpak zware
1
In december heeft het projectmanagement - na overleg met
metalenproblematiek De
VROM, provincies, gemeenten en waterschappen - de
Kempen in fasen
concepten aangeleverd van het Raamplan en het Uitvoeringsconvenant. Een eerste bestuurlijk overleg daarover heeft
plaatsgehad in januari 2002.
Per 1 januari 2002 is het projectmanagement overgedragen aan
de nieuwe projectdirecteur.
Bever: Overdracht van
Per 1 juli 2001 is de gemeente Tilburg bevoegd gezag Wbb.;
bevoegd gezag taken
per 1-1-2002 zijn Helmond, Eindhoven en Den Bosch
zelfstandig bevoegd gezag. De provincie zal in het kader van
de nieuwe regierol als gevolg van deze overdracht de
coördinatie en regie van gezamenlijk bodembeleid op zich
nemen via het Platform (een van de werkgroepen van het
MOLO-B).
Platform Bodembeheer
In 2001 is een drietal nieuwe projectgroepen gestart en een
Brabant: Projecten i.h.k. van
workshop voor alle Noord-Brabantse gemeenten gehouden.
het ontwikkelen van actief
Verder zijn vier handreikingen voor gemeenten tbv de
bodembeheer
implementatie van bodembeleid tot stand gekomen.
Tenders Stibosaregeling
De subsidieverordening stimulering bodembeheer NoordBrabant is per 1 januari 2001 in werking gegaan. In tender 1
van 2001 is € 101.628 toegekend en in tender 2 voor € 14.719
toegekend. Tender 3 staat tot 31 december 2001 open.
Op zichzelf zijn er voldoende aanvragen gedaan, echter de
kwaliteit van de aanvragen in tender 2 is sterk onder de maat
en zullen dienen te worden verbeterd. Vooralsnog wordt het
niet volledig uitgeven van het beschikbare budget toegeschreven aan de opstart van de regeling en de onbekendheid
ervan. Er is voldoende vertrouwen in het nut van de regeling
en steeds meer potentiële aanvragers informeren naar de
mogelijkheden van subsidiëring. Na iedere tender wordt een
persbericht uitgegeven over de resultaten. Verder wordt thans
gewerkt aan een voorlichtingsfolder om de bekendheid met de
regeling en kwaliteit van aanvragen te verbeteren.
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productieprestaties
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ISV: Overgang
rechtstreekse gemeenten
naar bevoegd gezag
-

Herijking ISV
Rechtstreekse en nietrechtstreekse
gemeenten

Beoordeling aanvragen
van Project-gemeenten
Uitvoering Vinexprogramma

Opstellen
Meerjarenprogramma
gasfabrieken

Duurzaam beheer
Bedrijventerrein
(Bedrijvenregeling)

Vosdonk

Versnellingsoperatie BSB
2001-2005 (Benadering
aantal bedrijven)

In een gezamenlijk project met de B5-gemeenten hebben wij
handreikingen opgesteld ten behoeve de uitvoering van deze
taken na overdracht. Aan gezamenlijk beleid wordt vanaf 2002
gewerkt.
Eind 2001 hebben wij de ambtelijke concepten van de
herijking ISV ter toetsing aan VROM gestuurd. Onder regie
van de provincie is in overleg met de M5 en B5-gemeenten
gekomen tot reële en haalbare programma’s. Toch kan er een
knelpunt ontstaan bij de beschikbaarheid van middelen, omdat
dit bedrag ten laste gaat van het totaal beschikbare budget
voor Noord-Brabant
Het aantal ingediende projecten door de projectgemeenten in
de eerste verdeelronde was beperkt. In het najaar 2001 hebben
wij samen met REW voorlichtingsbijeenkomsten
georganiseerd voor de projectgemeenten met het oog op
projectaanvragen voor de tweede verdeelronde. Voor deze
tweede verdeelronde zijn per 31 december 2001 20
projectaanvaragen ingediend.
De termijn om te komen tot besteding van de Vinex/Fes-gelden
is verlengd tot 2005. Voor de BON-regio Eindhoven-Helmond
ligt het totaal noodzakelijke budget voor projecten op VINEXlocaties ruim boven het beschikbare budget voor de regio.
Voor de niet BON-regios (Breda, Tilburg, Den Bosch) ligt de
huidige raming aan kosten voor aanpak van bodemsanering op
VINEX-locaties onder het beschikbare budget. Vanuit VROM is
aangegeven dat de overschotten in de niet-BON-regio mogen
worden overgeheveld naar de BON-regio. Zsm zal dit proces bij
de beide regio’s in gang worden gezet.
Meerjarenprogramma Gasfabrieken 2002-2005 conform
intentie-overeenkomst met ministeries VROM, EZ en IPO
opgesteld. Eind 2001 hebben wij het ambtelijke concept van
dit meerjaren-programma ter toetsing aan VROM gestuurd. In
februari zal het definitief programma, tegelijkertijd met het
MJP en de herijking ISV bij het Ministerie van VROM
worden ingediend.
In juni 2001 hebben overheid en bedrijfsleven afspraken
gemaakt over de bedrijvenregeling.
Omdat het nog twee jaar kan duren voordat deze Bedrijvenregeling wettelijk is verankerd, is door VROM de mogelijkheid geboden om interim-beleid te voeren.
In beginsel kan het bevoegd gezag conform de voorwaarden
van de bedrijvenregeling, op basis van een subsidieverordening, een bijdrage toekennen tot het Europese
toegestane maximum van in totaal € 100.000 (de zogenoemde
’de minimis-steun).
Actualiserend bodemonderzoek in 2001 afgerond en
besproken. De overeenkomst over de aanpak van het diepe
grondwater is uiteindelijk nog niet tot stand gekomen. Het
beeld is bevestigd dat de materie erg complex is en dat de
discussiepunten in 2002 verder dienen te worden uitgediept.
In overleg met de stichting BSB Noord-Brabant en het
ministerie van VROM is een oplossing gevonden in de vorm
van een aanvullende financiering. De Stichting BSB heeft
aangegeven dat de uitvoering van de versnellingsoperatie niet
zo soepel als gehoopt verloopt i.v.m. het moeizaam werven
van personeel. De doelstelling i.r.t. NMP3-doelstelling
Landsdekkend Beeld blijft evenwel gehandhaafd.
Verder is aangekondigd dat de drie zuidelijke stichtingen BSB
zullen fuseren tot 1 stichting. Het fusieproces zal zich in 2002
voltrekken. De provincie zal de overheidsvertegenwoordiging
in de nieuwe stichting in de toekomst (drie provincies en acht
gemeenten als bevoegde gezag) coördineren
150

08 Milieu

Uitvoering programma
bodemsanering 2001

Opstellen
meerjarenprogramma
bodemsanering

In 2001 heeft een Europese aanbesteding plaatsgevonden in
het kader van het archiefonderzoek bij de gemeenten als
onderdeel van de doelstelling uit het MJP-III Landsdekkend
Beeld.
Geactualiseerd Plan van aanpak volgt in 1e MARAP-periode
2002.
2001 heeft in het teken gestaan van de volgende activiteiten:
- Uitvoering programma Bodemsanering 2001
- Afstemming beverbeleid tussen de B5 gemeenten en de
provincie.
- Start project “Versterking/intensivering toezicht bij
saneringen in eigen beheer”, actie n.a.v. rapportage “Zand
erover”.
- Toezicht op saneringen in eigen beheer
- Begeleiding meldingen / beschikkingen sanering in eigen
beheer.
* In 2001 is binnen Brabant f 64 miljoen overheidsgeld
besteed aan bodemsanering. Er zijn 9 saneringen technisch
inhoudelijk afgerond en er zijn 2 saneringen gestart.
* Onder auspiciën van het Platform Actief Bodem Beheer is
de werkgroep Rendementsafweging saneringsdoelstelling
gestart om binnen Brabant afstemming te realiseren van het
nieuwe Beverbeleid / Kabinetsstandpunt t.a.v. de ondergrond.
* In samenwerking met andere afdelingen en de gemeenten is
gestart met de uitvoering van het project.
* In 2001 zijn bij de afdeling 145 meldingen voor
onderzoek/sanering ingediend welke hebben geleidt tot 125
beschikkingen voor onderzoek /sanering door derden.
* Er is op 76 locatie toezicht uitgevoerd bij saneringen in
eigen beheer.
In december 2001 heeft de ambtelijke toezending van het
concept budgetaanvraag Bodemsanering voor de periode
2002-2004 plaatsgevonden. De concept-aanvraag bestond uit
het Meerjaren programma Noord-Brabant 2001-2004, het
Meerjaren-programma de Kempen 2002-2004 en het
Gasfabrieken locatieprogramma. Het is de eerste keer geweest
dat de bevoegde gezagsorganen een meerjarenaanvraag
opstellen. De opstelling heeft in het afgelopen jaar, mede als
gevolg hiervan, een behoorlijke extra werkdruk op de
organisatie gelegd. Procedure voor opstelling
Meerjarenprogramma heeft door te hoge claims en
onduidelijkheid in de communicatie vanuit het ministerie van
VROM landelijk vertraging opgelopen. Concept aangepast en
ambtelijk doorgezonden aan VROM. Definitieve aanbieding
na besluitvorming door GS in februari 2002.
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6 Exploitatie: lasten en baten (in €)
08.02.01 Bodem
apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
0500 1a
0500 8l
0500 8n
0500 9p
0510 1f
0510 1g
0510 1h
0510 1i
0510 1j
0510 1k
0510 6a
0510 6e
0510 6i
0510 7a
0510 7f
0510 7g
0510 7j
0510 7l
0510 9e
0520 9c
0730 2a
0730 2o
0730 2p
0730 2u

Kosten van onderzoeken
Monitoring in relatie tot reconstructie
Monitoring
Stelpost milieuprogramma
Kosten onderzoek bodemkwaliteitsmeetnet
Pilots actief bodembeheer
Provinciale bijdrage aan actief
bodembeheer
Uitgaven grondwaterbankenstructuur
Kosten bodemkwaliteitskaarten
Bodem informatie systeem (BIS)
Kosten schadebeoordelingcommissie
grondwaterbeschermingsgebieden
Schadevergoeding GWBG
Kosten aanpak bodemlozingen/grondwaterbescherming
Uitvoering saneringsprogramma
Advertentiekosten en kosten kadastrale
gegevens
Toevoeging aan reserve bodemsanering in
verband met renteverrekening
Overige uitvoeringskosten bodemsanering
Provinciale kosten bodemsanering
Toevoeging aan reserve nazorg voormalige
stortplaatsen
Regionaal bodembeheer
Vermindering gebruik bestrijdingsmiddelen
Biologische landbouw
Stelpost reconstructie landelijk gebied
Plan van aanpak nitraat, fosfaat, ammoniak
(Panfa)

totale lasten

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

2.778.479

4.238.036

4.114.353

123.683

1.641.255
1.137.224

2.514.200
1.723.836

2.405.460
1.708.893

108.740
14.943

17.641.733

21.046.756

34.656.612

-13.609.855

10.664
0
0
93.555
106.909
22.689
0

1.225.207
127.058
45.378
34.034
37.664
22.689
340.670

0
81.680
0
97.378
37.068
22.689
118.367

1.225.207
45.378
45.378
-63.344
595
0
222.303

0
95.312
22.689
0

42.690
108.859

19.544
83.159

4.009

4.009

23.146
25.700
0
0

3.402
0

1.367

1.637
-72.605

-270
72.605

15.844.226
101.252

14.932.134
122.551

29.140.984
70.630

-14.208.850
51.920

46.881

90.756

0

90.756

108.728
229.489
0

209.562
650.000
2.071.779

166.821
674.901
2.152.960

42.741
-24.901
-81.181

29.694

174.508
273.629
368.852

15.135
-351
122.465
-293
-1.213.996

165.677
760.566

163.361

159.373
273.980
246.387
293
1.377.357

20.420.212

25.284.792

38.770.965

-13.486.172

620.658
0

4.009

935.468
4.009

935.468
0

0

3.861

2.823

-1.038

15.863.102

14.932.134

-40.840
29.502.881

-40.840
14.570.747

572.003

287.764

506.149

218.385

1.325.265

746.514

827.695

81.181

0

1.304.619

baten
1500 9y
1510 6a

Bijdrage voor PANFA-project
Terugontvangst kosten
schadebeoordelingscommissie
grondwaterbeschermingsgebieden

1510 6e

Terugontvangst schadevergoeding ivm
meststoffen in grondwaterbeschermingsgebieden

1510 6k
1510 7a

Bijdrage in kosten aanpak bodemlozingen
Bijdrage van het Rijk in de kosten van
bodemsanering
Bijdrage bodemsaneringsprojecten in
personeelskosten
Monitoringsheffing voor nazorg
voormalige stortplaatsen
Onttrekking uit reserve nazorg voormalige
stortplaatsen
Onttrekking aan de algemene reserve

1510 7h
1510 7k
1510 7l
1730 2u

-1.304.619

0

totale baten

18.381.028

17.278.901

332.852

332.852

32.071.036

14.792.135

Totaal verschillen
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1.305.963
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Begrotingsposten 0500 1a en 1510 7l
Bij de 17e begrotingswijziging heeft de begrotingstechnische verwerking van het dossier NAVOS-II
plaatsgevonden. De uitgaven zijn echter in 2001, vooruitlopend op de verwerking van deze
wijziging, geboekt op het WBB-budget ten laste van NAVOS-I (NB/000/00/2)
Het overboeken van deze kosten naar de begrotingspost 0500 1a zal nog plaatsvinden.
Begrotingspost 05008 L Monitoring in relatie tot reconstructie
De middelen zijn bestemd voor onderzoek en advisering van de reconstructiecommissies t.b.v. de
gebiedsmonitoring voor bodem- en waterkwaliteit bij het opstellen van de raamplannen. Wegens
vertragingen in het planproces van het project “Reconstructie Revitalisering Landelijk Gebied” was
het niet mogelijk het bedrag tot besteding te brengen. Derhalve werd een bedrag van € 45.378,00
overgeheveld naar het jaar 2002.
Begrotingspost 05008 n Monitoring
De middelen zijn mede bestemd voor onderzoek en advisering van de reconstructiecommissies t.b.v.
de gebiedsmonitoring voor bodem- en waterkwaliteit bij het opstellen van de raamplannen. Wegens
vertragingen in het planproces van het project “Reconstructie Revitalisering Landelijk Gebied” was
het niet mogelijk het hiervoor bedoelde bedrag tot besteding te brengen. Derhalve werd een bedrag
van € 45.378,00 overgeheveld naar het jaar 2002.
Begrotingspost 05101 h Provinciale bijdrage aan actief bodembeheer.
De subsidieverordening stimulering bodembeheer Noord-Brabant (Stibosaregeling) is per 1 januari
2001 in werking getreden. Voor dit doel is voorlopig voor twee jaar een bedrag beschikbaar gesteld
van € 680.628,00 te verdelen over 6 tenders (3 per jaar). In 2001 zijn er voldoende aanvragen
binnengekomen, echter de kwaliteit van de aanvragen bleef sterk onder de maat en zal dienen te
worden verbeterd. In samenspraak met de beoordelingscommissie wordt een communicatievoorstel
uitgewerkt om tot betere aanvragen te komen. Vooralsnog wordt het niet volledig uitgegeven budget
toegeschreven aan de opstart van de regeling alsmede de onbekendheid ervan. Op grond hiervan
werd een bedrag van € 222.303,00 overgeheveld naar het jaar 2003. In juni 2002 zal een evaluatie
worden opgemaakt van de eerste anderhalf jaar.
Begrotingspost 05101 j Kosten bodemkwaliteitskaarten stedelijk gebied.
Ten laste van deze post werd een bedrag gebracht van € 31.860,93. Het restantbedrag van €
20.275,07 werd overgeheveld naar het jaar 2002.
Begrotingspost 05107a Uitvoering bodemsanering.
De uitgaven uitgesplitst naar financieringskader bedragen over het jaar 2001:
Uitgaven budgetfinanciering waterbodems
€ 1.391.960,05
Uitgaven budgetfinanciering landbodems
€ 17.607.259,63
Uitgaven projectfinanciering Omvangrijke projecten
€
775.908,05
Uitgaven Nazorg voormalige stortplaatsen
€
268.240,00
Uitgaven Stichting BSB
€
591.182,83
€ 20.634.550,56
Uitgaven Vinex/Fesmiddelen
€ 8.506.433,48
Totale uitgaven programma bodemsanering
€ 29.140.984,04

Begrotingspost 05107 j Overige uitvoeringskosten bodemsanering.
Ten laste van deze post werden uitgaven gedaan tot een bedrag van € 148.355,00. Invoering van
veranderde werkwijzen op grond van het beleidsvernieuwingsproces “Bever” schept een behoefte
aan kwaliteitsborging. Met name voor de bodembureau’s is het invoeren van kwaliteitsborging een
speerpunt. Voor ontwerp en procesbegeleiding van dit proces zijn de restantmiddelen noodzakelijk.
Derhalve werd het restantbedrag van € 61.207,00 overgeheveld naar het jaar 2002
153

08 Milieu

Begrotingspost 05107 b Intensivering Handhaving Bodem
Naar aanleiding van het rapport “ Zand erover” over de zaak Xylenen, is in het voorjaar/zomer van
het jaar 2001 een Plan van aanpak opgesteld Voor de uitwerking hiervan werd uit de Stelpost
Milieu, waarvan de verdeling plaats vond bij GS-besluit van 10/10/2001 een bedrag beschikbaar
gesteld van € 18.151,00. Door het late tijdstip waarop deze middelen beschikbaar kwamen is geen
invulling gegeven kunnen worden aan de uitvoering van de in het plan opgenomen projecten.
Derhalve vond overheveling van deze middelen plaats.
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Begrotingspost 05109 L Provinciaal aandeel in de kosten van bodemsanering
In het jaar 2001 werd hiervoor een raming in de begroting opgenomen van
Ten laste van deze post werden uitgaven gedaan tot een bedrag van
Een overschrijding derhalve van

€ 650.000,00
€ 674.900,00
€
24.900,00

Bij de bepaling van de raming voor de begroting wordt de vuistregel gehanteerd dat de provincie
ongeveer 2,5 % van de totale bodemsaneringsuitgaven bijdraagt als eigen aandeel in de
saneringskosten.
De overschrijding wordt veroorzaakt door het feit dat de bodemsaneringsuitgaven aanmerkelijk
hoger zijn geweest dan het bedrag maarmede bij de bepaling van de raming is gerekend.
Begrotingspost 05209 c Regionaal bodembeheer
Raming opgenomen in de begroting
€ 368.852,00
Ten laste van deze post werden uitgaven gedaan tot een bedrag van
€ 246.367,00
Restantmiddelen op deze post
€ 122.485,00
Uit het restantkrediet dient een bedrag van € 79.017,00 aangewend te worden voor dekking van een
uitgaaf op product 08.02.06 begrotingspost 05009 p. Verder is € 40.000,00 bestemd voor
uitvoering van een tweetal projecten in het jaar 2002. Voor beide gevallen werd besloten in 2001
eerst een oriënterende stap uit te voeren alvorens over te gaan tot daadwerkelijke realisatie van de
beide projecten. De helft van het bedrag is nodig voor de opschaling van een project rondom het op
gang brengen van keteniniatieven in de biologische boomteelt inclusief de uitvoering van een
bijbehorend communicatieplan. De andere helft is nodig voor de ontwikkeling van een handreiking
biologische landbouw voor de reconstructiecommissies. Dit gebeurt gezamenlijk met drie andere
reconstructieprovincies.
Begrotingspost 15009 y Bijdrage voor PANFA-projecten
Het PANFA-project is bij de EU in Brussel aangemeld ter verkrijging van steunverlening. Door
omstandigheden heeft de besluitvorming over het project pas plaats in januari 2002. Gevolg is dat
een aantal (financiële) beslissingen nog niet in de begroting zijn verwerkt. Ter oplossing van dit
begrotingstechnisch probleem heeft het College van GS besloten om voor het jaar 2001 het verschil
tussen de uitgaven (post 07302 u) en de inkomsten ( 15009 y) te onttrekken aan de algemene
middelen. In het jaar 2002 zullen deze middelen weer worden teruggestort in de algemene reserve.
De netto-uitgaven bedroegen
€ 1.217.210,00
De inkomsten bedroegen
€ 935.468,00
Bedrag te dekken uit de algemene reserve
€ 280.742,00
Dit bedrag te verantwoorden op post 15009 z Bijdrage uit de Algemene reserve m.b.t. PANFAprojecten.
Begrotingspost 15107 a Bijdrage van het rijk/gemeenten/provincie in de kosten van
bodemsanering.
In 2001 heeft het college van de provincie Noord-Brabant een verzoek gedaan bij het ministerie van
VROM ter aanvulling van het voor 2001 beschikbare budget bodemsanering. In december 2001
heeft het ministerie VROM ingestemd met een aanvullend budget van 14 miljoen gulden voor het
jaar 2001.
In augustus 2001 is aan GS een dossier doorgeleid betreffende de verruiming van het
verplichtingenplafond Bodemsanering. Medio 2001 bleek het totaal aan verplichtingen en realisaties
de eerder afgesproken limieten te overschrijden. Hiermee zou de voortgang van de
bodemsaneringsoperatie voor 2001 in het gevaar zijn gekomen. Anticiperend op de komst van de
Meerjarenprogramma’s vanaf 2001 heeft GS ingestemd met een aanpassing van de tot dan toe
geldende afspraken
Op grond van de uitgaven is er in aan inkomsten verantwoord:
Totaal der inkomsten
Ink. Budgetfin. waterbodems
€ 1.391.960,05
Ink. Budgetfin. landbodems
€ 17.607.259,63
Ink. Projectfin. Omvangr. Proj. €
775.908,05
Ink. Nazorg voorm. stortplaatsen €
268.240,00
Inkomsten Stichting BSB
€
591.182,83
€ 20.634.550,56
Inkomsten Vinex/Fes
€ 8.506.433,48
Tot. Ink. Progr. Bosa
€ 29.140.984,04

Rijksbijdrage
Gem. bijdrage
Prov.bijdrage
€ 1.115.788,88 € 276.171,17 €
0,00
€ 15.488.425,59 € 1.374.121,11 € 330.375,16
€ 698.317,24 €
61.507,01 € 16.083,80
€ 268.240,00 €
0,00 €
0,00
€ 591.182,83 €
0,00 €
0,00
€ 18.161.954,54 € 1.711.799,29 € 346.458,96
€ 3.829.878,39 € 455.290,58 € 106.385,51
€ 21.991.832,93 € 2.167.089,87 € 452.844,47
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Derden
€
0,00
€ 414.337,77
€
0,00
€
0,00
€
0,00
€ 414.337,77
€ 4.114.879,00
€ 4.529.216,77
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Overzicht van de ter beschikking staande VROM middelen:
Totaal
Vinex/Fes middelen
Toegekende middelen uit voorgaande jr € 5.127.311,67 € 1.569.270,00
Budgettoekenningen VROM 2001
€ 18.087.951,00 € 3.326.026,79
Totaal beschikbare middelen in 2001 € 23.215.262,67 € 4.895.296,79
Totaal bestede VROM-gelden in 2001 € 21.991.832,93 € 3.829.878,39
Restantmiddelen voor 2002
€ 1.223.429,74 € 1.065.418,40

Budgetfinanciering
€
3.558.041,67
€ 14.761.924,21
€ 18.319.998,88
€ 18.161.954,54
€
158.044,34

Begrotingspost 15107 h Bijdrage bodemsaneringsprojecten in personeelskosten.
Geraamd in begroting
€
287.764,00
Gerealiseerd bedrag ( werkelijk toegerekend bedrag)
€
506.149,00
Meer toegerekend dan geraamd
€
218.385,00
Het voordelige verschil op deze post is te verklaren uit het feit dat in het jaar 2001 op grond van de
aanpak van een groter aantal projecten een hoger bedrag aan provinciale uurkosten ten laste van de
bodemsaneringsprojecten werd gebracht dan waarmede bij de begroting werd gerekend.
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Reserves en voorzieningen
08.02.01 Bodemsanering
Stand per 31-12 ( in €)
08.02.01 Monitoring nazorg voormalige
stortplaatsen

jaarrekening
2000
5.127.311

Begroting jaarrekening
2001
2001
0
1.659.457

verschil
2001
1.659.457

jaarrekening

Begroting jaarrekening

verschil

2000
0

Stand per 31-12 ( in €)

2001
846.676

2001
2.152.960

2001
1.306.284

08.02.02 Geluidhinderbeheer
4

Productomschrijving
De activiteiten die ten behoeve van het product geluidhinderbeheer worden verricht, moeten
bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen die in het provinciaal milieubeleidsplan zijn
geformuleerd voor het milieuthema verstoring. Deels betreft het uitvoering van wettelijke taken en
deels activiteiten in de sfeer van beleidsuitwerking.
De volgende deelproducten hebben hierop betrekking ;
- Geluidsanering inzake de Wet geluidhinder van 63 industrieterreinen
- Aanwijzing van stiltegebieden in de Provinciale Milieuverordening (PMV) en uitwerking van
beleid daarvoor.
- De reguliere taken ter ondersteuning van de door de betrokken minister ingestelde adviescommissies ex artikel 28 van de Luchtvaartwet .
- De implementatie van het door het rijk in gang gezette traject voor de Modernisering van het
instrumentarium geluidhinder (MIG).

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Beleidsprestaties

Toegevoegd

Bijdrageregeling sanering industrielawaai
Saneringsprogramma Fokker/Defensie te Woensdrecht
Geactualiseerde notitie Luchtvaart
Herijking begrenzing stiltegebieden
Plan van aanpak implementatie MIG-systematiek

Geleverd

Niet
geleverd

X
X
X
X
X
08 Milieu
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Saneringsprogramma Fokker/Defensie te Woensdrecht
Afgelopen jaar zijn de technische werkzaamheden nagenoeg afgerond. Het concept van het ontwerpsaneringsprogramma is opgesteld. In het eerste kwartaal van 2002 zal de tervisielegging gestalte
krijgen.
Geactualiseerde notitie Luchtvaart
Oplevering van deze notitie was aanvankelijk voorzien in december 2001. Onderbezetting, mede
veroorzaakt door krapte op de arbeidsmarkt, heeft geleid tot vertraging. Om deze vertraging zoveel
mogelijk te beperken is besloten om externe ondersteuning in te huren. Een stand van zaken notitie
en een discussienotitie ten behoeve van GS en Statencommissies met betrekking tot de actualisatie
van de notitie Luchtvaart wordt in MARAP-periode 1-2002 verwacht.
Plan van aanpak implementatie MIG-systematiek
De uitwerking van het verbreed MIG-traject hangt nauw samen met de besluitvorming rond het
wetvoorstel MIG op rijksniveau. Deze besluitvorming is aanzienlijk vertraagd en is nog steeds niet
afgerond, in tegenstelling tot de aanvankelijke toezeggingen vanuit VROM. Daardoor kan het door
de provincie beoogde verbreed MIG-traject voor wat betreft het onderdeel geluidsbeleid niet
conform de planning worden uitgevoerd.
Nadere uitwerking van de notitie Geurbeleid binnen de provincie Noord-Brabant vormt onderdeel
van het verbreed MIG-traject. Het agrarisch stankbeleid is daarvan een essentieel element. Het in
gang gezette traject van de revitalisering van het landelijk gebied vraagt om een voortvarende
aanpak in de nadere concretisering van het agrarisch stankbeleid. Daarom is besloten om dit
onderdeel van het verbreed MIG-traject prioriteit te geven (zie ook onder het product Luchtkwaliteit). Voor wat betreft het geluidbeleid wachten wij de nadere besluitvorming door het rijk af.
Productieprestaties

Jaarverslag
2000
63
95

Aantal gesaneerde industrieterreinen
Aantal opgestelde geluidboekhoudingen
Aantal geluidadviezen

6

Begroting
2001
63
98
360

jaarverslag
2001
62
98
384

Exploitatie: lasten en baten (in €)
08.02.02 Geluidhinderbeheer
apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
0500 8o
0500 9p
0540 1a
0540 9a
0540 9c
0540 9d
0540 9e

Inhuur externe expertise voor het milieuthema verstoring
Stelpost milieuprogramma
Kosten sanering industrielawaai
Modernisering instrumentarium geluidhinder
Kosten ex. art. 28 Luchtvaartwet
Toevoeging aan reserve industrielawaai
Uitgaven industrielawaai

totale lasten

2000
realisatie
367.782

2001
begroting
641.300

2001
realisatie
616.842

2001
verschil
24.458

217.250
150.532

376.264
265.036

360.103
256.739

16.161
8.297

642.800

1.687.124

729.491

957.633

22.689

10.762

11.927

9.914
-654
23.733
539.929
69.878

79.412
25.483
539.998
1.019.542

78.540
27.785
539.930
72.474

0
0
872
-2.302
69
947.068

1.010.582

2.328.424

1.346.333

982.091

23.733

25.483

27.785

2.302

539.929
69.878

539.998
1.019.542

539.930
72.474

-69
-947.068

633.540

1.585.023

640.189

-944.834

baten
1540 9c
1540 9d
1540 9e

Rijksbijdrage in kosten ex. art. 28
Luchtvaartwet
Rijksbijdrage in kosten industrielawaai
Onttrekking uit reserve industrielawaai

totale baten

Totaal verschillen
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Reserves en voorzieningen (in €)
08.02.02 Industrielawaai
Stand per 31-12 ( in €)

jaarrekening
2000
5.912.237

begroting jaarrekening
2001
2001
5.432.694
6.379.692

verschil
2001
946.998

Het ministerie van VROM heeft aan de provincie een budget van ca. ƒ 10,7 mln. beschikbaar gesteld
voor de uitvoering van de gevelmaatregelen en om een bijdrage te leveren aan de door de bedrijven
te nemen geluidmaatregelen. Ten behoeve van de verdeling van dit budget is in 2001 door PS een
“bijdrageregeling sanering industrielawaai” opgesteld. Deze bijdrageregeling is thans naar betrokken
bedrijven gestuurd en wordt gepubliceerd in de dagbladen. Op basis hiervan kunnen bedrijven een
verzoek doen tot bijdrage in de gemaakte kosten. Aangezien deze actie nog loopt en toekenningen
nog niet hebben plaatsgevonden is nog weinig onttrokken uit de reserves. Zie ook exploitatie
05409e.

08.02.03 Grondstoffenvoorziening
Productomschrijving
De provincie beoogt met haar grondstoffenbeleid een bijdrage te leveren aan een duurzame
ontwikkeling van de Brabantse samenleving en de grondstoffenvoorziening hierbij veilig te stellen.
De provincie is (mede)verantwoordelijk voor het tijdig en voldoende beschikbaar zijn van
grondstoffen voor de bouw en voor een zuinig en doelmatig gebruik van grondstoffen.
De provincie zal beleidsplannen opstellen die specifiek ingaan op de duurzame voorziening en
winning van primaire grondstoffen. Tevens zal de provincie het gebruik van secundaire grondstoffen, met name de toepassing als beton- en metselzand en het gebruik van baggerspecie,
onderzoeken.
Kernthema is voorts het terugdringen van de winning van grondstoffen op land en het stimuleren
van de winning van grondstoffen op zee. Winning op het land zal in de toekomst alleen nog
mogelijk zijn indien de winning volledig gekoppeld is aan de realisering van een bepaalde functie of
bestemming van een gebied.
Ook zal de provincie de komende jaren nota’s opstellen over de grondstoffenvoorziening voor
ophoging, beton- en metselzand en de hoogwaardige toepassing van grondstoffen.
De provincie heeft in IPO-verband meegewerkt aan onderzoek naar stimulering van de inzet van
secundaire grondstoffen en van zeezand. Daaruit is naar voren gekomen dat er voldoende potenties
zijn om secundaire grondstoffen op een hoogwaardige wijze in te zetten. Vervolg onderzoek is dan
ook strikt noodzakelijk. Tevens is het noodzakelijk dat er een mix aan instrumenten wordt ingezet
om de toepassing van zeezand te vergroten en om de mogelijkheid van winning van beton- en
metselzand uit de zeebodem te winnen dichterbij te halen.
Om te voorzien in de resterende behoefte aan beton- en metselzand uit landlocaties is een
strategische beleidsnota beton- en metselzand in voorbereiding.
Voor 2001 worden plm. 70 ontgrondingenaanvragen verwacht, welke naar verwachting alle getoetst
zullen worden op functionaliteit. Het aantal te winnen m³ ophoogzand uit landlocaties zal daarbij
beperkt blijven tot hoofdzakelijk zand uit reeds bestaande winningen, plm. 3 miljoen m³
ophoogzand. Aangezien de winning van beton- en metselzand cf. resp. boven de provinciale
taakstelling uitkomt zullen het komende jaar geen nieuwe winningen worden vergund.
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5 Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Beleidsprestaties 080203 Grondstoffenvoorziening
Strategisch beleidsplan beton- en metselzand
Pilot “Stortplaatsen als grondstoffenbron”
Voormalige ontgrondingslocaties als
grondstoffenbron
Voorbereiding beleidsplan duurzaam
grondstoffenvoorziening
Wijziging ontgrondingenverordening
Project functioneel ontgronden
Opstellen criteria landbouwkundige verbeteringen
Onderzoek zeezand door middel van buisleidingen
Vaststelling Schadeprocedure verordening
Onderzoek aanvulling ontgrondingslocaties
Aanpassing planheffingenverordening

Onderzoek naar het verbruik/afzet van beton- en metselzanden in Brabant is
gestart.
Pilotproject is in voorbereiding (OG-onderdeel van 080205)
Inventarisatieonderzoek loopt
Onderzoek Delft + SOD afwachten
Is in afrondende fase
Niet gepland in 2001: Onderzoek loopt, resultaten medio 2002 te verwachten
Niet gepand in 2001: In 2001 geheel afgerond
Niet gepland in 2001: Gestart, afronding in 2002
is nog niet gerealiseerd, zal in 2002 plaats vinden.
Beleidsnotitie in 2001 afgerond, hoewel deze niet gepland was.
In 2001 afgerond

Productieprestaties
Besluiten op vergunningsaanvragen
Beoordelingen van meldingen
Beroepszaken

jaarverslag
2000

begroting
2001

jaarverslag
2001

10

70
50
15

38
128
8

Ingekomen aanvragen

6

66

Exploitatie: lasten en baten (in €)
08.02.03 Grondstoffenvoorziening

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

apparaatskosten

1.059.540

839.148

977.272

-138.124

625.873
433.667

492.345
346.803

570.516
406.756

-78.171
-59.953

357.902

895.137

269.252

625.885

29.650
93.988
104.385
28.003

98.924
540
102.371
173.628

86.388
-14.334
62.439
24.590

12.536
14.874
39.933
149.038

68.067

68.067

62.847

5.220

0

408.402

12.116

396.286

33.809

43.204

35.206

7.998

1.417.442

1.734.285

1.246.524

487.761

-149.038

direct
indirect

programmatische lasten
0500 1a
0500 9p
0560 1b
0560 1c
0560 1d
0560 1e
0560 9b

Kosten van onderzoeken
Stelpost Milieuprogramma
Programmakosten ontgrondingen
Toevoeging aan reserve heffing
ontgrondingen
Stelpost tijdelijke formatie/werkbudget
ontgrondingen ikv landinrichtingsplannen
Kosten onteigeningsprocedure in beton- en
metselzandlocatie Heeswijkse Kampen
Advertentiekosten ontgrondingen

totale lasten
baten
1560 0a

Leges ontgrondingen

305.683

100.630

1560 0c

Heffingen ontgrondingen

28.003

173.628

1560 1a

Onttrekking uit reserve heffing
ontgrondingen
Bijdragen derden implementatieplan

31.673

173.628

95.509
24.590
24.590

0

408.402

11.384

-397.018

383.036

856.287

156.073

-700.214

1560 1c
1560 1e

17.677

Inkomsten onteigeningsprocedure in de
beton- en metselzandlocatie Heeswijkse
Kampen

totale baten

-149.038
0

Totaal verschillen
158

-5.121

-212.453
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Begrotingsposten 05001a, 05601d, 05601b
De begrotingsposten zijn meegenomen in de informatieve slotwijziging van de begroting 2001.
Hierdoor is het overschot van de post 05601b niet geheel overgeheveld en zijn de overige
verschillen verrekend binnen die informatieve slotwijziging.
Begrotingsposten 05601c, 15601a en 15601b
In 2001 zijn mede ten gevolge van het inzette beleid minder ontgrondingenaanvragen ingekomen en
minder besluiten genomen. Dat heeft direct consequenties gehad voor de legesinkomsten en voor de
inkomsten op grond van de Heffingenverordening Ontgrondingen.
Inmiddels zijn beide verordeningen in het najaar van 2001 aangepast aan het nieuwe beleid zodat
verwacht mag worden dat vanaf 2002 de inkomsten op grond van beide verordeningen de ramingen
zullen evenaren.
Begrotingspost 05601e en 15601e
Ten aanzien van de kosten onteigeningsprocedure in Heeswijkse Kampen, die overigens budgettair
neutraal is kan worden gemeld dat er eind 2001 minnelijke overeenstemming is gekomen tussen de
vergunninghouder en degene die eigendommen moet afstaan, zodat voor 2002 wordt verwacht dat er
nog een werkbudget van 25.000 euro dient te worden aangehouden.

08.02.04 Luchtkwaliteit
4

Productomschrijving
Tot dit product worden de luchtkwaliteit-gerelateerde activiteiten en producten gerekend die moeten
bijdragen aan het realiseren van de provinciale milieudoelen voor de thema’s verzuring, verspreiding en verstoring. Het richt zich met name op de sectoren industrie, verkeer en vervoer en landbouw. Voor de laatstgenoemde sector is de reconstructie een belangrijk implementatie-instrument.
De volgende deelproducten hebben hierop betrekking ;
- monitoren van emissies en luchtkwaliteit zoals deze zijn vastgelegd in de notitie “Provinciale
aanpak van de monitoring ter ondersteuning van het milieubeleid voor het compartiment lucht”.
- ammoniakbeleid, het agrarisch stankbeleid en de optimalisatie van de mestafzet.
- verbetering van de luchtkwaliteit in de binnensteden en vermindering van de geurhinder.

Geleverde prestaties en prestatieindicatoren
Beleidsprestatie
Vastgestelde leidraad mest (staten 34/01)
Adviezen initiatiefnemers
mestverwerking
Beleidsnotitie operationalisering
emissieplafonds ammoniak
Beleidsnotitie toepassing AMvB
huisvesting
Plan van aanpak vaststelling nulsituatie
stankhinder
Informatievoorziening
reconstructiecommissies
CD-rom bestand veehouderijbedrijven
Smogregeling 2001 (GS nr.802902)
Besluiten luchtkwaliteit
Stappenplan milieubeleid in verkeer en
vervoer
Vervoersmanagement bij bedrijven

Geleverd
X
X

toegevoegd

niet geleverd

X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X

X
08 Milieu
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Beleidsvernieuwing en nieuwe regelgeving op het gebied van ammoniak en agrarische stankhinder,
en de revitalisering (reconstructie)
De door het rijk aangekondigde beleidsvernieuwing en nieuwe regelgeving op het gebied van
ammoniak en agrarische stankhinder, en de revitalisering (reconstructie) is in het jaar 2001 niet
doorgevoerd. Onlangs (eind januari 2002) heeft de eerste Kamer ingestemd met de Reconstructiewet
en Ammoniakwet, en is de Stankwet door de minister aangehouden. De onduidelijkheid duurt nu al
enige jaren en zorgt voor de nodige vertraging bij de beleidsuitwerking. Er zijn met betrekking tot
zowel stank als ammoniak wel stappen gezet. Het plan van aanpak vaststelling nulsituatie
stankhinder is geconcretiseerd in een opdracht voor de ontwikkeling van een geurhindermonitor
waarin Gemeenten, ZLTO, BMF en VROM participeren. Ter concretisering van de doelstellingen
voor ammoniak in de reconstructieplannen heeft GS in juni 2001 een hoofdlijnennotitie vastgesteld
met regionale ammoniak-emissiedoelstellingen.
Het Brabantse bestuurlijk platform mest heeft een Leidraad Mest opgeleverd, die inmiddels door
GS, de waterschappen en een toenemend aantal gemeenten is vastgesteld. Een Implementatieteam
begeleidt inmiddels tientallen mestverwerkingsinitiatieven.
Informatievoorziening reconstructiecommissies
De onderdelen stank en ammoniak hebben een grote impact op het reconstructieproces. De
commissies zijn hierover uitgebreid van (schriftelijke en mondelinge) informatie en kaartmateriaal
voorzien. De ammoniakzonering rond zeer kwetsbare natuurgebieden (conform de afspraken van het
Pakt van Brakkenstein) is provinciebreed als werkkaart gepresenteerd. De eind januari 2002 door het
parlement vastgestelde ammoniakwet noodzaakt een nieuwe kaart te maken met een zone rond alle
kwetsbare natuurgebieden.
CD-rom bestand veehouderijbedrijven
Het Bestand Veehouderijbedrijven (BVB) heeft een belangrijke functie in de monitoring en
beleidsevaluatie van het beleid inzake landbouw en milieu en in het aanleveren van informatiemateriaal in het reconstructieproces. Ook heeft het zijn nut bewezen in de informatievoorziening aan
het interne crisisteam MKZ. Het BVB met als peildatum 1-1-2000 is opgeleverd. De afzonderlijke
deelbestanden zijn toegezonden aan de gemeenten. Om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten is
aan de gemeenten een CD-ROM aangeboden, waarmee de gebruik- en presentatiemogelijkheden
van het BVB worden gedemonstreerd. Begin 2002 zal een internetapplicatie in gebruik worden
genomen om met behulp van deze moderne communicatietechniek de actualisatie door de
gemeenten te versnellen en te vereenvoudigen.
Smogregeling 2001
Op 11 juni 2001 is door het implementeren van Europese regelgeving voor smogveroorzakende
stoffen de landelijke Smogregeling 2001 van kracht geworden. Dit maakte het noodzakelijk om het
huidige provinciaal draaiboek smog volledig te herzien.
Besluiten Luchtkwaliteit
Op 17 juli 2001 is het nieuwe Besluit luchtkwaliteit van kracht geworden. Daarin zitten nieuwe
taken voor de provincie opgesloten v.w.b. beoordelingsverplichtingen, strengere grenswaarden en
informeren van het publiek. Er is inmiddels een ambtelijke notitie opgesteld, waarin de
consequenties van een en ander zijn beschreven en waarin handreikingen worden gedaan om het
nieuwe besluit effectiever in te zetten bij de realisatie van de milieudoelen ten aanzien van de
binnenstedelijke luchtkwaliteit.
Beleidsnotitie toepassing AMvB huisvesting
Het rijk heeft in juni de AMvB in ontwerp gepubliceerd. Er is in interprovinciaal verband een reactie
op dit ontwerp naar het ministerie van VROM gestuurd, waaraan Brabant op ambtelijk niveau een
belangrijke bijdrage heeft geleverd. Dit gegeven maakt het opstellen van een eigen notitie weinig
zinvol. Om die reden is vooralsnog daarvan afgezien. Verdere parlementaire behandeling van de
AMvB is gekoppeld aan het wetsontwerp over ammoniak, waarover eind januari 2002 de Eerste
Kamer heeft beslist.
Productieprestaties

jaarverslag
2000

Actualisatie emissiebestanden ten behoeve van
beleidsevaluatie en milieujaarverslag
Rapportage besluiten luchtkwaliteitsonderzoek
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Begroting
2001

jaarverslag
2001
Gereed
Niet geleverd
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Rapportage besluiten luchtkwaliteitsonderzoek
Hoewel de betreffende gemeenten daarop in ambtelijke contacten herhaaldelijk zijn gewezen, zijn
nog niet van alle gemeenten met een rapportageplicht in het kader van de besluiten luchtkwaliteit
alle gegevens ontvangen die voor onze rapportage aan de minister van VROM noodzakelijk zijn. De
provincie heeft echter geen sanctiemiddelen ter beschikking gekregen in het kader van de Besluiten
Luchtkwaliteit. Vanwege het ontbreken van een aantal gemeentelijke rapportages kon officiële
aanbieding van de rapportage aan de minister nog niet plaatsvinden. Wel zijn alle relevante
gegevens voor de landelijke rapportage die inmiddels beschikbaar zijn, reeds ambtelijk aan het
ministerie VROM gestuurd.

Exploitatie: lasten en baten (in €)
08.02.04 Luchtkwaliteit

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

apparaatskosten

470.780

667.572

548.402

119.170

278.091
192.689

391.678
275.894

320.149
228.253

71.529
47.641

243.238

478.627

274.940

203.687

611
20.583
199.355

14.573
10.246
210.130

58
8.581
181.914

22.689

22.689

22.689

14.515
1.665
28.216
0
0

220.989
0

61.698

0
0

0

totale lasten

714.018

1.146.199

823.342

322.857

totale baten

0

0

0

0

direct
indirect

programmatische lasten
0500 9d
0500 9p
0530 1a
0530 9c
0730 2f
0730 2p
0730 2y
0730 2z

Milieu-informatiesysteem
Stelpost milieuprogramma
Kosten metingen Moerdijk en Antwerpen
Mestplan Zuid
Additionele middelen in het kader van de
Stuurgroep Landbouw-Milieu
Stelpost reconstructie landelijk gebied
Bijdrage in de IPO-bijdrage
doelgroepoverleg Bollensector
Aandeel in de IPO-bijdrage aan het
projectprogramma van stuurgroep
glastuinbouw en milieu

159.291
0
0

Totaal
verschillen

322.857

Een verklaring van het verschil tussen gerealiseerde en de begrote apparaatskosten is de vacatureproblematiek. De krapte op de arbeidsmarkt brengt met zich mee dat alle wervingsinspanningen ten
spijt, vacatures langer onvervuld blijven dan wenselijk.
Implementatie milieubeleid agrarisch bedrijven (voorjaarsnota 2000).
Het betreffen gelden tot 31-12-2003 voor beleidsvernieuwingen en intensiveringen op het gebied
van mestbewerking, emissiereductie van ammoniak en agrarisch stankbeleid. De formatie gelden
voor 2001-2003 zijn in de begrotingswijziging (6e wijziging 2001) verwerkt. De programmatische
gelden zijn niet over de jaren verdeeld omdat deze niet splitsbaar zijn over 2001-2003. Het restant
op 07302p wordt overgeheveld.

08 Milieu
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08.02.05 Afvalstoffen
4

Productomschrijving
De provincie zal zich de komende tijd oriënteren en beleid ontwikkelen op Europees ontwikkelingen, marktwerking, globalisering en liberalisering van de afvalmarkt. Nieuwe thema’s en
aanknopingspunten zullen worden gebruikt om de uitgangspunten van het afvalbeleid in te vullen.
De afvalmarkt professionaliseert en heeft te maken met concurrentie en marktwerking. Provinciale
belangen (redelijke tarieven, innovatie, optimaliteit nutsvoorzieningen, hoogwaardige technieken)
vragen om ander stimulerend gedrag vanuit de provincie.
Algemeen blijft het provinciaal afvalstoffenbeleid zich primair richten op het realiseren van een zo
doelmatig mogelijke en milieuverantwoorde verwijdering van niet vermijdbare afvalstoffen
alsmede op het voorkomen van het ontstaan van afvalstoffen. Hierbij staan voorop dat preventie en
hergebruik en nuttige toepassing door de provincie zullen worden gestimuleerd.
Herstructurering van de Noord-Brabantse stortsector en implementatie en uitvoering van de nazorg
van stortplaatsen is daarvoor noodzakelijk. De landelijke discussie zal in het kader van het
Landelijk Afvalbeheersplan (LAP) worden gevoerd en afgerond.
Voor Brabant geldt dat de verwerking van brandbaar afval in andere installaties wordt
gestimuleerd voor zover het geen bedreiging vormt voor de vollast van de reguliere
Afvalverbrandingsinstallaties.
De provincie zal het hergebruik van secundaire grondstoffen stimuleren zoals verwoord in de
nota’s “Grondbanken” en “Werken met secundaire grondstoffen” met inachtneming van het
landelijk beleid in de nota “Grond grondig bekeken”.
De provincie heeft het preventiebeleid nader uitgewerkt in het preventieuitvoeringsprogramma 2
waarbij een koppeling wordt gelegd naar duurzame ondernemen en de integratie van Energie,
water en economie wordt nagestreefd. Een belangrijk aandachtpunt daarbij de communicatie en
informatie-uitwisseling over projecten en over de bestaande preventiekennis.
Dit jaar zullen ook de basisdocumenten niet gevaarlijk afval en gevaarlijk afval worden ontwikkeld
die een sterke relatie met het Provinciaal Milieujaarverslag hebben.
Nazorgfonds
Op 1 april 1998 is de Leemtewet bodembescherming in werking getreden. In deze wet is de
verantwoordelijkheid voor een eeuwigdurende nazorg voor stortplaatsen, waar na 1 september
1996
afvalstoffen zijn of worden gestort, neergelegd bij de Provincies.
Doel van de wetgever is te voorzien in een zodanig beheer van stortplaatsen dat na sluiting de
grootst mogelijke bescherming wordt geboden tegen nadelige gevolgen.
Om hiervoor de benodigde financiële middelen aan te trekken, hebben Provinciale Staten ex
artikel
15.46 van de Wet milieubeheer een nazorgheffing ingesteld die wordt opgelegd aan de
stortplaatseigenaren.
Artikel 15.47 van genoemde wet schrijft voor dat Gedeputeerde Staten een fonds oprichten waarin
de opbrengst van de heffing wordt gestort. Met dit fonds beoogt de wetgever een tweeledig doel.
Ten eerste om daarmee zeker te stellen dat de verkregen middelen alleen worden bestemd voor
nazorg van stortplaatsen en ten tweede, dat er voldoende kapitaal wordt opgebouwd om deze
nazorg eeuwigdurend te kunnen bekostigen.
Het nazorgfonds wordt enerzijds gevoed door de heffingen en anderzijds door behaalde
beleggingsopbrengsten.
Op 22 februari 2000 is het Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen voor de provincie Noord-Brabant
opgericht. Het nazorgfonds is van rechtswege een rechtspersoon en kent een reglement en
beleggingsstatuut. Het nazorgfonds heeft een eigen administratie en jaarverslag.
Met het oog op het inzichtelijk maken van de relatie tussen het provinciale jaarverslag en het
jaarverslag van het nazorgfonds is hieronder de geconsolideerde balans van de provincie NoordBrabant alsmede het geconsolideerde product Afvalbeheer (08.02.05).opgenomen. In de
geconsolideerde jaarrekening van de provincie is de volgende rechtspersoon integraal
geconsolideerd: Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Provincie Noord-Brabant gevestigd te ’sHertogenbosch.
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Geconsolideerde Balans van Provincie Noord Brabant
Activa
per
per
31-12-01
31-12-00

Passiva

Vaste activa

Reserves

Terreinen en gebouwen
Water- en wegenbouwkundig werk

Deelneming Eindhoven Airport
Overige deelnemingen

41.790.070

42.411.553

311.980.835

291.329.285

555.881
P.M.

555.881
P.M.

Investeringssubsidies
Kosten sluiten van geldleningen
en disagio

75.283.893

67.983.688

1.581.049
431.191.728

2.932.450
405.212.857

Vorderingen op lange termijn

Algemene reserve
Saldo van de rekening van baten
en lasten
Overige reserves
Stimulus
Reserve belegde gelden
nazorgfonds
Reserve netto resultaat
nazorgfonds

per
31-12-01

per
31-12-00

43.373.356

48.815.497

18.305.098
211.950.679

11.722.787
159.556.271

3.240.906

2.956.596

18.643.106

7.905.306

-673.638

-221.846

294.839.507

230.734.611

2.456.056

2.533.573

167.625.895

197.267.686

71.228.975
0
35.060.258
193.432

53.601.719
0
28.880.052
213.455

106.482.666

82.695.227

72.927

0

571.477.050

513.231.097

Voorzieningen

Verstrekte vaste geldleningen
Gelden in deposito

144.756
144.756

173.254
173.254

Voorraden

178.015

79.590

Voorzieningen

Schulden op lange termijn
Opgenomen vaste geldleningen
Vorderingen op korte termijn
Schulden op korte termijn
Overige vorderingen
Gelden in deposito
Rek.courant PNB/NUBL
Overige vorderingen Stimulus
Deposito Nazorgfonds
Beleggingen nazorgfonds

55.476.295
0
251.968

33.997.524
4.537.802
458.308

27.690.800
200.000
17.228.376
100.847.439

20.592.699
200.000
7.559.026
67.345.360

Liquide middelen
Kas-, bank- en girosaldi
Liquide middelen Stimulus

Totaal

Opgenomen kasgeldleningen
Overige schulden
Rek.courant PNB/NUBL
Overige schulden Stimulus
Waarborgsommen

Liquide middelen
30.949.980
8.165.132

29.034.014
11.386.023

39.115.112

40.420.037

571.477.050

513.231.097

Kruisposten
Gewaarborgde geldleningen
77.347.832

Totaal

Hieronder is een toelichting opgenomen op de geconsolideerde balans. In deze toelichting worden alleen
de belangrijkste posten toegelicht die betrekking hebben op het nazorgfonds.
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Beleggingen nazorgfonds
Van de samenstelling van de beleggingsportefeuille per 31 december 2001 kan het volgende overzicht
worden verstrekt.
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Vastrentende

Onroerend

Waarden

Goed fondsen

Aandelen

Contanten

Totaal

op 1 januari 2001:

3.398.831

358.137

3.802.058

134.791

7.693.817

Toename in 2001:

4.606.194

564.612

4.498.544

493.519

10.162.869

8.005.025

922.749

8.300.602

628.310

17.856.686

7.976.515

913.063

9.111.794

628.310

18.629.682

Marktwaarde

Marktwaarde
op 31 dec. 2001:
Historische Kostprijs
op 31 december 2001:

Het verloop van de reserve belegde gelden heffingsopbrengst en van de reserve netto resultaat
nazorgfonds is gespecificeerd naar stortplaats hieronder weergegeven.
Reserve belegde gelden heffingsopbrengst
Stortplaats

Reserve netto resultaat nazorgfonds

Saldo per

Toevoeging

Saldo per

Saldo per

Toevoeging

Saldo per

1 jan. 2001

2001

31 dec. 2001

1 jan. 2001

2001

31 dec. 2001

Zevenbergen

1.115.392

1.115.391

2.230.783

-27.514

-51.472

-78.986

De Spinder

578.116

578.116

1.156.232

-18.485

-37.689

-56.174

Vlagheide

940.233

940.233

1.880.466

-27.081

-49.253

-76.334

Meerendonk

952.031

952.031

1.904.062

-22.194

-36.140

-58.334

Haps

997.863

997.863

1.995.726

-27.200

-46.049

-73.249

3.137.436

3.137.436

6.274.872

-81.239

-144.778

-226.017

Budelco

0

2.722.681

2.722.681

-12.323

-72.885

-85.208

Dintelsas

0

109.814

109.814

-330

-1.604

-1.934

Kragge

184.235

184.235

368.470

-5.480

-11.922

-17.402

Totaal:

7.905.306

10.737.800

18.643.106

-221.846

-451.792

-673.638

Razob

Onderstaand is geconsolideerd de exploitatie van provincie en nazorgfonds opgenomen
08.02.05

Afvalbeheer

2000
realisatie

2001
begroting

2001
Realisatie

2001
verschil

apparaatskosten

1.426.157

1.461.909

1.658.750

-196.841

842.435
583.722

870.234
591.675

968.353
690.397

-98.119
-98.722

programmatische lasten

8.219.954

12.456.100

10.905.701

1.550.399

Kosten van onderzoeken
Storting in nazorgfonds
Netto resultaat vermogensbeheer
Kosten vermogensbeheer
Kosten administratie
Programmakosten afvalstoffenbeleid
Kosten monitoring gevaarlijk afval
Uitvoering preventieprojecten afval
Stelpost milieuprogramma
Aanwending NMP-gelden
Uitgaven grondwaterbankenstructuur
Kosten Regionaal Afvalorgaan ZuidNederland (RAOZ)
Kosten provinciale milieuverordening
onderdeel afval
Kosten meldingen gevaarlijk afval
Projecten hergebruik stortplaatsen

-2.493
7.905.305
-221.846
36.312
10.663
78.730
19.262
37.131

45.378
10.737.801
916.000
65.000
0
63.198
24.185
68.067
226.890

0
10.737.801
-451.792
69.608
15.614
59.427
-4.667
5.380
243.674

71.628
52.488

23.978

23.978

45.378
0
1.367.792
-4.608
-15.614
3.771
28.852
62.687
-16.784
0
0
0

26.042

13.531

16.942

-3.411

206.732

192.660
79.412

187.473
2.262

5.187
77.150

totale lasten

9.646.111

13.918.009

12.564.451

1.353.558

direct
indirect

0500 1a
0500 8h

0500 8k
0500 9f
0500 9n
0500 9p
0500 9u
0510 1i
0510 2k
0510 2l
0510 3a
0520 9d

baten
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1500 8c
1500 9c
1500 9h
1500 9n
1510 2a
1510 2f

Nazorgheffing vergunninghouders i.v.m.
7.905.305
Leemtewet
Reslutaat beleggingen nazorgfonds
-174.871
Bijdrage NOVEM voor proefinzameling
0
groenafval buitengebied
Bijdrage derden
6.807
Terugontvangen gelden preventieprojecten afval
Restitutie opgebouwde reserve RAOZ
78.099
Opbrengst verkoop aandelen
18.151
afvalsturing

10.737.801

10.737.801

0

1.095.000
113.445

-262.082
113.445

-1.357.082
0

17.319

17.450

18.151

18.151

0
131
0
0

totale baten

11.981.716

10.624.766

-1.356.951

7.833.491

Totaal
verschillen

-3.392

Toelichting
De ontvangen heffingsopbrengsten, in totaal € 10.737.801, werden ten gunste gebracht van de reserve belegde gelden
heffingsopbrengst.
Het bruto resultaat beleggingen nazorgfonds ad -/- € 262.082,- leidt rekening houdend met de kosten voor het beheer
van het fonds ad € 189.709,- (inclusief apparaatskosten ad € 104.488,-) tot een netto nadelig resultaat van -/- €
451.791,-.

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Beleidsprestaties 080205 Afvalstoffen
Realiseren fusieproces rondom de
operationele stortplaatsen

De besluitvorming over de overdracht van de Brabantse
regionale stortplaatsen, daaraan gekoppelde activiteiten
(afvaloverslag, afvalcompostering, afvalvergisting) en de
verkoop van alle aandelen van Afvalsturing Brabant aan
Essent is afgerond. De organisatorische herstructurering van
de afvalverwijdering in Brabant is hiermee voltooid.
Op 23 november 2001 zijn de documenten inzake de verkoop
van Afvalsturing Brabant getekend en op 18 december 2001
notarieel afgewikkeld.
De Brabantse gemeentelijke samenwerkingsverbanden hebben
in overleg met de provincie bij GS een verzoek ingediend ter
verkrijging van goedkeuring van de oprichting van de
Vereniging van Contractanten Afvalsturing Brabant op grond
van artikel 155 van de Gemeentewet. Het verzoek is in
behandeling genomen door de afdeling financieel toezicht
gemeenten. Begin 2002 wordt de goedkeuring aan GS
voorgelegd.
Operationele uitvoeringsorganisatie nazorg Het voorkeursmodel m.b.t. het binnen het ambtelijk apparaat
organiseren van de provinciale regietaken voor stortplaatsen
die in de nazorgfase komen, is aangegeven in het GS-dossier
(inmiddels in de routing)
Nazorg voormalige stortplaatsen;
De nazorg voormalige stortplaatsen via de 2e ronde van het
milieusituatie voormalige stortplaatsen in NAVOS-traject is in gang gezet. De europese aanbesteding die
beeld brengen
hiervoor nodig is wordt in januari 2002 afgerond waarna
daadwerkelijk de feitelijke uitvoeringactiviteiten kunnen
plaatsvinden

08 Milieu
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Coördinatie + formuleren bijdrage Noord- Concepten van het ontwerp Beleidskader, de ontwerp
Brabant t.b.v. LAP-beleid
sectorplannen voor 34 afvalstromen en de ontwerp
capaciteitsplannen voor thermische verwerking en storten zijn
intern besproken en zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau
via het RAOZ/AOO overleg van commentaar en voorstellen
voorzien.
Op 14 december 2001 is het ontwerp LAP in de Ministerraad
besproken. Het gehele ontwerp LAP en het MER zal medio
januari 2002 gereed zijn, eind januari in de officiële inspraak
worden gebracht en aan de Tweede Kamer worden
toegezonden. Het definitieve LAP zal naar verwachting,
medio 2002 van kracht worden.
De afdeling coördineert de provinciale ambtelijke reacties op
concept LAP stukken en is belast met de bestuurlijke
advisering in RAOZ en AOO-verband.
Leidraad eindinspectie stortplaatsen
De Leidraad eindinspectie stortplaatsen, een spoorboek voor
de eindinspectie van stortplaatsen die in de nazorgfase komen
tbv een af te geven provinciale sluitingsverklaring wordt in
IPO-verband (Inter provinciaal Overleg) nog afgestemd.
Beleidskader Hergebruik en
In het kader van het project HEGS (Hergebruik en
eindbestemming gesloten stortplaatsen Zie Eindbestemming Gesloten Stortplaatsen) hebben GS in
toevoeging 080203
september 2001 vijf pilotprojecten aangewezen. Daarnaast zijn
er nog twee pilots aangewezen waarin ook het
beleidsonderdeel functionele ontgrondingen is meegenomen.
Integratie van beleidsthema’s in duurzaam In samenwerking met andere afdelingen is de beleidsnotitie
ondernemen (preventie, energie economie ‘maatschappelijk of duurzaam ondernemen: een verkenning in
en water)
uitvoering’ opgesteld. Deze is door de gedeputeerden van
Milieu en Economie in oktober 2001 geaccordeerd.
Regie van de opzet van de structuur van
Opdracht verstrekt voor het opstellen van checklisten, die
grondbanken
ondersteunend zullen zijn voor de preventieve en repressieve
handhaving van de toepassing van secundaire grondstoffen
Productie beleidsnotities bijv. voor
Interim-beleid “asbest in de bodem” definitief
inconsistente afvalstromen, bouw-en
vastgesteld op 13 november 2001
sloopafval en asbest
Eindrapport nader onderzoek inconsistente
afvalstromen Voedings- en Genotmiddelen zal in
MARAP-I 2002 afgerond worden
In augustus 2001 zijn de 3 deelonderzoeken
betreffende bermmaaisel ( en deels ook
slootmaaisel en heideplagsel ) definitief
afgerond. Naar aanleiding daarvan zijn
gesprekken gestart met het ministerie van LNV.
De voorlopige resultaten zijn hoopgevend.
Operationele structuur tussen
De projectleiding berust nu bij afdeling LGM. De
milieubureaus (AS, P&A, AB en HH) voor consequenties van de voorgenomen inwerkingtreding van de
uitwisseling en matchen van de gegevens Eural en de zich wijzigende wet- en regelgeving (o.a. AMvB
Melden en registeren) worden in kaart gebracht. Deze zijn
mede richtinggevend voor de verdere projectuitvoering en –
planning.
Productieprestaties
- Uitvoering acties preventieuitvoeringsprogramma 2

Begroting
jaarverslag
2001
2001
1 1. Op 25 september 2001 heeft GS het PUP-II vastgesteld.
In marap III zijn, volgens planning, enkele activiteiten en
projecten geïnitieerd, waarvan de uiteindelijke start in
marap I van 2002 plaats zal vinden
2. De tijdelijke formatieplaats voor preventie is nog niet
ingevuld. Dit heeft de voortgang, kwaliteit en continuïteit
van de huidige projecten enigszins in de weg gestaan. De
werving van deze formatieplaats is in marap III gestart.
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- Aanslagen
monitoringsheffing
stortplaatsen

- Coördinatie van
werkzaamheden rondom het
thema secundaire grondstoffen
-Beheer, onderhoud
monitoringsysteem afval
- Basisdocument gevaarlijk
afval 1997-1999

Exploitatie: lasten en baten (in €)
08.02.05 Afvalbeheer
apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
0500 1a
0500 1d
0500 8h
0500 8k
0500 9f
0500 9n
0500 9p
0500 9u
0510 1i
0510 2k
0510 2l
0510 3a
0520 9d

Kosten van onderzoeken
Deskundige adviezen
Storting in nazorgfonds
Programmakosten afvalstoffenbeleid
Kosten monitoring gevaarlijk afval
Uitvoering preventieprojecten afval
Stelpost milieuprogramma
Aanwending NMP-gelden
Uitgaven grondwaterbankenstructuur
Kosten Regionaal Afvalorgaan ZuidNederland (RAOZ)
Kosten provinciale milieuverordening
onderdeel afval
Kosten meldingen gevaarlijk afval
Projecten hergebruik stortplaatsen

totale lasten

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

1.426.157

1.461.909

1.658.750

-196.841

842.435
583.722

870.234
591.675

968.353
690.397

-98.119
-98.722

8.394.825

11.475.100

11.272.271

202.829

-2.493

45.378

0

7.905.305
78.730
19.262
37.131

10.737.801
63.198
24.185
68.067
226.890

10.737.801
59.427
-4.667
5.380
243.674

71.628
52.488

23.978

23.978

45.378
0
0
3.771
28.852
62.687
-16.784
0
0
0

26.042

13.531

16.942

-3.411

206.732

192.660
79.412

187.473
2.262

5.187
77.150

9.820.982

12.937.009

12.931.021

5.988

7.905.305

10.737.801

10.737.801

0

0

113.445

113.445

0

17.319

17.450

78.099
18.151
0

18.151
145.060

18.151
104.488

0
131
0
0
-40.572

8.008.362

11.031.776

10.991.336

-40.441

baten
1500 8c
1500 9c
1500 9h
1500 9n
1510 2a
1510 2f
1510 7m

Nazorgheffing vergunninghouders i.v.m.
Leemtewet
Bijdrage NOVEM voor proefinzameling
groenafval buitengebied
Bijdrage derden
Terugontvangen gelden preventieprojecten afval
Restitutie opgebouwde reserve RAOZ
Opbrengst verkoop aandelen afvalsturing
Bijdrage uit nazorgfonds in apparaatskosten
nazorg stortplaatsen

totale baten

6.807

Totaal
verschillen

-34.452
08 Milieu

6

Baggerspeciedeopt Dintelsas.Mede ter afhandeling van de
procedure rondom de goedkeuring van het nazorgplan
Dintelsas en daarbij gekoppelde de voorlopige aanslag van de
nazorgheffing Dintelsas is afgesproken dat naast de
mediatiesessie nog een uitloogonderzoek op
baggerspeciedepot Dintelsas wordt uitgevoerd
1 Opdracht verstrekt voor het opstellen van checklisten ter
ondersteuning van de uitvoering van de PMV-artikelen m.b.t.
mobiele puinbrekers
1 Het monitoringssysteem bedrijfsafval LIA is betrouwbaar
gevuld met bedrijfsgegevens. Het onderhoud van het systeem
blijft belangrijk.
1 I.v.m. een veranderde opzet van het basisdocument en een
langere interne afstemming kon de verplichting niet meer ten
laste van 2001 plaatsvinden. Daarom is het budget
overgeheveld
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Begrotingspost 05001a € 45.378,- overgeheveld naar 2002. Gezien de onvoorziene extra
activiteiten in het kader van de NAVOS in 2001 en het feit dat naar verwachting pas in 2004/2005
de 1e Brabantse stortplaats in de nazorgfase komt is de planning naar achteren geschoven
Begrotingspost 05008k. Naast het gerealiseerde bedrag is een bedrag van € 3.502,- gereserveerd
voor het negatieve afwikkelings-verschil van de post 05102L02. De realisatie komt daarmee op
€ 62.976,Begrotingspost 05009p. Het geraamde bedrag op deze post heeft alleen betrekking op het
groenafvalproject. Voor de toegekende middelen voor Simapro (aanschaf van hard- en software
t.b.v. vergunningaanvragen en de bevordering van hoogwaardige afvalverwerkingstechnieken), de
implementatie van de Europese afvalstoffenlijst en voor de nazorg van stortplaatsen is de raming
nog niet aangepast. Omdat hiervoor wel verplichtingen zijn aangegaan lijkt een overschrijding te
hebben plaatsgevonden. 05009n. Het bedrag van de realisatie heeft betrekking op de voortzetting,
actualisatie en uitbreiding van de internetsite www.milieuwinst.nl in 2001 en 2002. (In 2002 is een
verplichting opgenomen van € 11.345,-) Een restant van € 62.687,- is overgeheveld en wordt in de
Informatieve Slotwijziging opgenomen.
Begrotingspost 05102k. GS heeft de gerestitueerde bijdrage van 2000 gereserveerd voor de
uitvoering van het Preventie Uitvoeringsprogramma II (naar post 05009n)
Begrotingspost 05102k. De beschikbare middelen zijn gereserveerd voor de uitvoering van het
Preventie Uitvoeringsprogramma II ( naar post 05009n)
Begrotingspost 05209d. Bij de Voorjaarsnota 2001 is € 113.445,- beschikbaar gesteld is voor de
financiering van 5 pilotprojecten. In 2001werd € 79.412,- in de begroting opgenomen en in 2002
€ 34.034,-. De complete besteding van dit budget is pas aan de orde als de procedure conform
procesplan is doorlopen. Daarom werd een bedrag van € 77.150,- overgeheveld naar 2002.
Begrotingspost 15009h. Begin 2002 zal aan NOVEM gevraagd worden om een bijdrage over te
maken voor de gemaakte kosten voor het groenafvalproject ( zie ook post 05009P)
Begrotingspost 15000N. Het liquidatiesaldo van de Stichting PRAE is conform GS-besluit van 2108-2001 toegevoegd aan het budget voor de uitvoering van preventieprojecten15102f De verkoop
van alle aandelen van Afvalsturing Brabant aan Essent is afgerond. Op 18 december 2001 zijn de
documenten inzake de verkoop notarieel afgewikkeld.

08.02.06 Landbouw
4

Productomschrijving
9 Biologische landbouw
In 2000 is het Plan van Aanpak Biologische Landbouw vastgesteld. Het doel is een groei van het
biologisch landbouwareaal in Noord-Brabant met 40 % per jaar.
Het Plan van Aanpak Biologische Landbouw richt zich op drie sporen:
1. Stimuleren van sectoren en ketens.
2. Integratie van biologische landbouw in het omgevingsbeleid.
3. Coördinatie en afstemming van provinciale activiteiten.
10 Bestrijdingsmiddelen
In 2000 is een provinciaal Plan van Aanpak bestrijdingsmiddelen opgesteld. Dit plan van aanpak
richt zich met name op verbetering van de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater en op de
specifieke Brabantse probleemteelten.
In grondwaterbeschermingsgebieden worden de bestrijdingsmiddelen die een risico vormen voor de
drinkwaterwinning verboden. Samen met Waterleidingbedrijven en ZLTO wordt gewerkt aan
flankerend beleid in de vorm van een stimuleringsprogramma.
Om de belasting van het oppervlaktewater met bestrijdingsmiddelen terug te dringen wordt samen
met de Waterschappen en ZLTO een communicatietraject ingezet gebaseerd op een strategische
monitoring van bestrijdingsmiddelen.
Samen met de ZLTO wordt gewerkt aan een kaderproject om voor de Brabantse probleemteelten
versneld en breed het niveau van Milieukeur te bereiken. Hierbij ligt de nadruk op grondwaterbeschermingsgebieden en overige kwetsbare gebieden.
Voor niet-landbouw doelgroepen is de aandacht met name gericht op het terugdringen van het
gebruik van bestrijdingsmiddelen op verhardingen. Voorts is er aandacht voor ecologische
groenbeheer en tuinonderhoud.
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Stikstof en nitraatbelasting
De provincie tracht de realisatie van het generieke mest- en ammoniakbeleid te versnellen.
In 2000 is gestart met de uitvoering van het plan van aanpak nitraat, fosfaat en ammoniak (PANFA).
Dit bestaat uit twee proeftuinprojecten waarin een versnelde realisatie van het generieke mestbeleid
wordt gerealiseerd, het opstellen van een plan van aanpak voor twee grondwaterbeschermingsgebieden en ervaring opdoen met het terugdringen van fosfaatverzadiging. De resultaten van het
project worden lopende het traject zo snel mogelijk gecommuniceerd met de (Brabantse) agrariërs.
De looptijd van het project is 4 jaar.
Het in september 1999 aangekondigde nieuwe mestbeleid zal het stikstofverlies reduceren, maar het
generieke beleid wordt ontoereikend geacht voor het op lange termijn garanderen van de
drinkwaterkwaliteit in de kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden en voor de kwaliteit van de
kwetsbare natuurgebieden. De provincie neemt hierin het voortouw.
Gezocht zal worden naar mogelijkheden om de fosfaatverzadiging te voorkomen en te verminderen.
Via kleinschalige proefprojecten wordt ervaring opgedaan met bron- en effectgerichte maatregelen

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Beleidsprestaties 080206 Landbouw
Aanvullend nitraatbeleid voor de grondwaterbeschermingsgebieden
Aanvullend nitraatbeleid voor de
grondwaterbeschermingsgebieden
Aanvullend beleid voor de reductie van stikstof- en
fosfaatbelasting van kwetsbare natuurgebieden

Aanpak fosfaatbelasting voor kwetsbare natuurgebieden
Bestrijdingsmiddelen
formuleren (flankerend) beleid in
grondwaterbeschermingsgebieden
formuleren van Plannen van Aanpak bestrijdingsmiddelen
voor een aantal kwetsbare stroomgebieden in samenhang
met de Plannen van Aanpak diffuse bronnen van de
waterschappen
formuleren voorlichtingsaanpak voor nietlandbouwdoelgroepen
Uitwerking Plan van Aanpak biologische landbouw
integratie van biologische landbouw in regionale
reconstructie- en gebiedsplannen

Wordt getracht mee te nemen in de proeftuinen van PANFA,
d.m.v. het uitvoeren van verdergaande maatregelen. Door
vertraging in genoemd project t.g.v. de meldingsprocedure bij de
EU kan dit pas starten in 2002.
Nog niet gerealiseerd; wordt in 2002 samen met
waterleidingbedrijf en landbouwsector verder uitgewerkt
In 2001 is een onderzoek gestart naar een gebiedsgerichte
aanpak van nitraat en fosfaat gericht op het realiseren van
natuurdoelen. Het project levert maatregelensets die gebruikt
kunnen worden in het planvormingsproces van de reconstructie.
Oplevering april 2002.
Wordt deels meegenomen in de proeftuinen van PANFA.
Nog niet gerealiseerd. Is vervolg op proefproject.
Nog niet gerealiseerd. Samenhang met gebiedsdoelen.

Is gerealiseerd. Uitvoering van de voorlichtingsaanpak van 2002
t/m 2004.
Nog niet gerealiseerd. Volgt in 2002.

Productieprestaties

jaarverslag
2000

begroting
2001

Uitvoering plan van aanpak nitraat, fosfaat en ammoniak (PANFA)
Plan van aanpak voor fosfaatverzadigde gronden
Uitvoering kleinschalige proefprojecten voor fosfaatverzadigde gronden

1
1
3

Uitvoeren Plan van Aanpak bestrijdingsmiddelen
- starten van 4 ketenprojecten mbt ontwikkeling kennisinfrastructuur
- starten van 3 projecten
- starten van 3 projecten mbt motivatie, demonstratie en omschakeling

4
3
3

-opstellen communicatieplan biologische landbouw en Revitalisering
Landelijk Gebied

jaarverslag
2001

1
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Exploitatie: lasten en baten (in €)
08.02.06 Landbouw
apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
0500 9p

Stelpost milieuprogramma

0730 2o
0730 6b

Biologische landbouw
Kosten Landbouw Innovatie Bureau

2000
realisatie
542.468

2001
begroting
528.234

2001
realisatie
651.838

2001
verschil
-123.604

320.437
222.031

335.549
192.685

380.533
271.305

-44.984
-78.620

365.705

170.168

212.315

-42.147

79.017

-79.017

232.407
133.298

170.168

133.298

0
36.870

totale lasten

908.173

698.402

864.153

-165.751

baten
totale baten

0

0

0

0

Totaal verschillen

-165.751

Begrotingspost 05009 p Stelpost Milieuprogramma: mest/amoniak
Ten laste van deze post werd een uitgaaf gebracht van € 79.017,00. Met de dekking van deze
uitgaven is rekening gehouden binnen begrotingspost 0730 2o van product 08.02.01.

08.02.07 Gebiedenaanpak
4

Productomschrijving
De provincie zal samen met de gemeenten een beleidsnota opstellen over het omgaan met de
toepassing van verontreinigde grond volgens Actief Bodembeheer in grondwaterbeschermingsgebieden en de ecologische hoofdstructuur. Ook zal de mogelijkheid worden bezien om in landelijke
gebieden, met name in de grondwaterbeschermingsgebieden en in gebieden binnen de ecologische
hoofdstructuur, de bodemsanering versneld aan te pakken.
In het landelijk gebied zal het aantal ongerioleerde lozingen worden teruggebracht door een
versnelde en milieuhygiënische aanpak en door aanwending van daarvoor geëigende
subsidieregeling.
De provincie zal specifieke bodemnormen afstemmen op kwetsbaarheid, belasting en hydrologisch
systeem en waar mogelijk en nodig de bijzondere aardkundige waarden beschermen.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Productieprestaties

Jaarverslag
2000

- projecten betreffen aanpak ongezuiverde lozingen
buitengebied (riolering)
- uitvoering van projecten natuurontwikkeling en reductie
van bestrijdingsmiddelen
- projecten op de reservelijst
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begroting
2001

16
19
11

Jaarverslag
2001
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Exploitatie: lasten en baten (in €)
08.02.07 Gebiedenaanpak
apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
0500 8b
0500 8l
0500 9r
0500 9s
0510 1b

Overige kosten gebiedsgerichte projecten
Monitoring in relatie tot reconstructie
Uitvoeringsprogramma gebiedsgericht
milieubeleid
Toevoeging aan reserve gebiedsgericht
milieubeleid
Kosten van onderzoek bodembescherming

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

804.372

65.538

75.932

-10.394

475.145
329.227

38.453
27.085

44.328
31.604

-5.875
-4.519

6.775.946

7.294.602

4.628.641

2.665.961

3.769
9.076
1.024.150

9.442

6.583

7.285.160

1.475.105

2.859
0
5.810.055

3.146.953

-3.146.953

5.745.434
-6.483

totale lasten

0

7.580.318

7.360.140

4.704.573

2.655.567

5.745.434
1.024.150

2.735.160
4.550.000

3.146.953
1.475.105

411.793
-3.074.895

6.769.584

7.285.160

4.622.058

-2.663.102

baten
1500 9f
1500 9g

Rijksbijdrage BGM
Onttrekking uit reserve gebiedsgericht
milieubeleid

totale baten

Totaal verschillen

-7.535

Begrotingspost 05009 r Uitvoeringsprogramma gebiedsgericht milieubeleid
De begrotingsposten 05009g, 05009r, 05009s en posten 15009f en 15009g houden sterk verband
met elkaar. Het betreft de bijdrage van het rijk en de storting, groot € 3.146.953, hiervan in de
reserve gebiedsgericht milieubeleid en de bijdrage uit de reserve aan de begrotingsposten voor het
SGM- en het NUBL-programma. In het kader van het jaarprogramma SGM 2001 zijn 45 nieuwe
projecten ingediend en goedgekeurd voor een bedrag van € 2.735.160,-. In het kader van de
realisatie in het NUBL-programma in 2001 dient vanuit de reserve € 900.000 ?. Zie voor een
toelichting op de SGM-bijdrage aan NUBL ook product 28.02.04.
Op grond van het SGM-programma werden in het jaar 2001 verplichtingen aangegaan tot een
bedrag van € 6.239.598,63. De realisatie in enig jaar is afhankelijk van de voorschotten die
gevraagd worden door de uitvoerders van projecten en van de betalingen van projecten uit dit en
eerdere jaren. De realisatie aan voorschotten en eindafrekeningen in 2001 bedraagt € 1.475.104,89.
Dekking van dit bedrag vindt plaats uit begrotingspost 15009 g Onttrekking uit reserve
gebiedsgericht milieubeleid.
Begrotingspost 15009 f Rijksbijdrage SGM
In het jaar 2001 werd een eerste voorschot van het Rijk ontvangen tot een bedrag van
€ 3.146.953,10. Dit bedrag werd ten gunste gebracht van/gestort in de reserve gebiedsgericht
milieubeleid (zie post 05009 s).
Het verschil tussen het begrote en gerealiseerde bedrag in 2001 groot € 5.810.055, wordt
veroorzaakt doordat het begrote bedrag is opgebouwd uit realisaties en verplichtingen. Het bedrag
aan openstaande verplichtingen zal aan het einde van de looptijd van de SGM-regeling als alle
lopende projecten zijn afgerond, uiterlijk 31 december 2003 gerealiseerd zijn.
Rijksbijdrage BGM/SGM
In het kader van het jaarprogramma SGM 2001 zijn 45 nieuwe projecten ingediend en goedgekeurd
voor een bedrag van € 2.735.160,-.
Op het moment vindt er overleg plaats met het ministerie van VROM over het verschil tussen het
begrote en gerealiseerde bedrag in 2001, groot € 411.793, dit bedrag is of bestemd als SGM bijdrage
voor NUBL of is onterecht ontvangen. Bij de eerste marap zal hierover worden gerapporteerd.
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Reserves en voorzieningen
08.02.07 Gebiedsgericht milieubeleid

jaarrekening
2000
6.117.958

Stand per 31-12 ( in €)

begroting jaarrekening
2001
2001
1.567.959
6.848.501

verschil
2001
5.280.543

08.02.08 Veiligheid en energiebeheer
4

Productomschrijving
Externe veiligheid
De provinciale taken voor externe veiligheid vloeien voort uit de Wet milieubeheer, het Besluit
risico’s zware ongevallen 1999 (BRZO), Europese regelgeving en de rampenbestrijding welke een
bijdragen leveren aan het realiseren van de provinciale milieudoelen voor het thema verstoringen en
richt zich met name op de sectoren industrie en verkeer en vervoer.
De prestaties hebben met name betrekking op de uitvoering van het BRZO 1999 en de opzet en
uitwerking van Risico-inventarisatiesysteem (RIS).
Energiebeheer
De doelstellingen ten aanzien van een duurzame energiehuishouding in Noord-Brabant worden
vastgelegd en operationeel gemaakt middels het plan van aanpak energiebesparing en duurzame
energie. Dit plan van aanpak wordt vormgegeven op basis van de zogenaamde menukaart die in
interprovinciaal verband is ontwikkeld. De concrete invulling van deze menukaart krijgt vorm via
een intensief intern en extern communicatietraject. Dit communicatietraject moet leiden tot
consensus over het ambitie niveau, de prioritering van activiteiten en tot concrete afspraken met
interne en externe partijen over de uitvoering van de acties en projecten die in het plan zijn
beschreven. Zie beleidsonderdeel 17.05.
Een van de onderdelen van de provinciale menukaart is het thema “Energie in de milieuvergunning”.
Bij `Energie in de milieuvergunning` dienen de bedrijven te worden aangezet tot een verbetering van
de energie-efficiency en het toepassen van duurzame energie. Periodiek legt de provincie
verantwoording af over de besteding van de middelen in relatie tot de bereikte resultaten op het
gebied van energie- efficiencyverbetering

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Beleidsprestatie

Geleverd

Positioneringsdocument Risico Informatie Systeem (RIS)
Technische oplevering RIS
Actualisatie van de Risico-evaluatie Transport gevaarlijke stoffen
Evaluatie Windenergie (G.S.731309/733214)

toegevoegd

niet geleverd

X
X
X
X

Technische oplevering van het RIS
De technische oplevering van het RIS was aanvankelijk in het projectplan voorzien eind 2001. De
beleidsintensivering rond het thema integrale veiligheidszorg en de bestuurlijke discussie rond het
positioneringdocument RIS hebben geleid tot het leggen van meer nadruk op het bereiken van
commitment en draagvlak op bestuurlijk en managementniveau bij alle betrokken interne en externe
partijen. In dat kader is extra aandacht besteed aan consultatie van alle partijen. Zo hebben wij onder
andere een managementconferentie voorbereid en georganiseerd in september 2001. Bovendien
heeft het ministerie van BZK in oktober 2001 een projectplan vastgesteld voor het ontwikkelen van
een model risicokaart in samenwerking met gemeenten, provincies en hulpverleningsregio’s, waarin
een belangrijke overlap kan worden waargenomen met de door ons beoogde opzet voor het RIS. We
hebben daarom besloten om onze RIS-activiteiten zoveel mogelijk te bundelen met en af te stemmen
op de door het ministerie van BZK te ontwikkelen landelijke risicokaart. Voor beide partijen heeft
dat een duidelijke meerwaarde. De landelijke risicokaart zal in december 2002 worden opgeleverd.
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Risico-evaluatie Transport gevaarlijke stoffen
De actualisatie van de Risico-evaluatie Transport gevaarlijke stoffen uit 1997 was voorzien eind
2001. In de planning was uitgegaan van een verplichting op grond van interprovinciale afspraken
deze actualisatie vierjaarlijks uit te voeren. De interprovinciale afspraken laten echter een
vijfjaarlijkse actualisatie toe. Gegeven de beperkte personele capaciteit en de prioriteit die is
gegeven aan het RIS, is besloten om te opteren voor de vijfjaarlijkse actualisatie. Bovendien maakt
dit een betere inpassing van en afstemming op de activiteiten in het kader van het RIS mogelijk. De
opdracht aan een extern adviesbureau voor het uitvoeren van deze actualisatie is inmiddels verstrekt.
Productieprestaties

Jaarverslag
2000

Beoordeling veiligheidsrapporten BZRO-plichtige bedrijven
Benchmark energiebedrijven (convenant getekend)
Benchmark energiebedrijven (convenant niet getekend)
Aantal meerjarenafspraken energiebedrijven
Aantal energie efficiencyplannen

begroting
2001
10
33
10
16

Jaarverslag
2001
6
28
6
35
3

Beoordelingen veiligheidsrapporten
In 2001 gestart met 10 beoordelingen veiligheidsrapporten. Bij 3 bedrijven is een handhavingstraject
ingezet. Bij een bedrijf is de termijn verlengd.
Convenant Benchmarking
In dit jaar zijn zes inrichtingen toegetreden tot het convenant Benchmarking, waarmee het totaal op 28
toegetreden inrichtingen komt. De provincie verzorgt voor drie concerns de landelijke coördinatie.
In totaal doen zes bedrijven niet mee met het convenant Benchmarking. Voor vijf bedrijven wordt
gewerkt aan een gelijkwaardig alternatief. Naar verwachting zullen circa 35 bedrijven meedoen met
de Meerjarenafspraak 2, die in december 2001 is ondertekend. In het verslagjaar zijn de voorbereidende activiteiten in IPO-verband uitgevoerd. Het uitvoeringskader, onder meer de standaard
voorschriften, de considerans en de aanvraag op maat, is in het operationele stadium. Inmiddels
vindt ook de integratie van de procedures rond ‘energie in de milieuvergunning’ plaats in het
kwaliteitszorgsysteem (project ‘Het betere werk’).
Energie efficiencyplannen
In 2001 zijn slechts drie energie efficiencyplannen ingediend, in tegenstelling tot de verwachtte 16.
Belangrijkste oorzaken zijn dat het opstellen van de plannen door de bedrijven veel meer
doorlooptijd vergt dan oorspronkelijk was geraamd.

Exploitatie: lasten en baten (in €)
08.02.08 Veiligheid en energiebeheer

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

522.075

1.147.464

834.289

313.175

direct
indirect

308.391
213.684

713.279
434.185

487.045
347.244

226.234
86.941

programmatische lasten

88.684

483.961

80.830

403.131

0
1.584
87.100

465.125
2.954
15.882

4.374
2.954
73.501

460.751
0
-57.619

610.759

1.631.425

915.119

716.306

Bijdrage derden
Bijdrage VROM in het kader van
uitwerking energie in de milieuvergunning

0

184.235

45.378
184.235

45.378
0

totale baten

0

184.235

229.613

45.378

apparaatskosten

0210 9b
0500 8j
0500 9p

Rampenbestrijding en crisisbeheersing
Besluit risico's zware ongevallen
Stelpost milieuprogramma

totale lasten
baten
1500 8a
1500 9b

Totaal verschillen
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Een verklaring van het verschil tussen gerealiseerde en de begrote apparaatskosten is de vacatureproblematiek. De krapte op de arbeidsmarkt brengt met zich mee dat alle wervingsinspanningen ten
spijt, vacatures langer onvervuld blijven dan wenselijk.
Rampenbestrijding en crisisbeheersing
Voor het opzetten van databestand en bijhorend systeem is bij de voorjaarsnota 2000 reeds een
bedrag gereserveerd. Het operationeel maken en actueel houden vraagt om inzet van geavanceerde
ICT-technieken. Daar het bedrag uit de voorjaarsnota 2000 niet toereikend was is er bij de voorjaarsnota 2001 een aanvullende claim ingediend voor het project RIS welke de periode 2001-2002
beslaat. De besluitvorming over dit project vond pas in het 2e halfjaar 2001 plaats. Hierdoor is het
niet meer mogelijk om alle aanbestedingen in dat kader binnen de daarvoor geldende procedures
nog dit jaar hun beslag te laten krijgen. Een groot deel van de middelen zijn in het najaar verplicht
van de gelden die beschikbaar zijn gesteld voor Rampenbestrijding en crisisbeheersing zijnde
€ 124.790,= (voorjaarsnota 2000) en € 340.335,= (voorjaarsnota 2001). Derhalve is het
noodzakelijk omdat het een project is voor 2 jaar (2001-2002) de restant gelden op 02109b over te
hevelen naar 2002.
Uitwerking energie in de milieuvergunning
Het betreffen Rijksgelden van VROM. De afrekening met VROM gebeurt op basis van declaratie.
Voor de formatie zijn de gelden verdeeld voor 2001-2003 en in een begrotingswijziging (8e
wijziging 2001) verwerkt. Gelden die niet besteed zijn dienen te worden terugbetaald.

08.02.09 Externe samenwerking
4

Productomschrijving
Binnen dit product wordt uitvoering gegeven aan samenwerkingsverbanden met als accenten de
horizontale en verticale samenwerking tussen en met overheden (partneroverheden) en de
samenwerking met de eerste en tweede lijns maatschappelijke organisaties.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Op gemeentelijke niveau hebben de extra inspanningen ook dit verslagjaar geleid tot nieuwe stappen
in de samenwerking en het functioneren van het Milieu Overleg Lagere Overheden (MOLO), zowel
bestuurlijk als ambtelijk. Zo krijgt de projectsamenwerking steeds meer vorm en zijn al enkele
producten gerealiseerd en uitgedragen. Het meerjarenprogramma is toegezonden aan alle Brabantse
gemeenten en andere betrokken overheden en wordt in regionale overleggen besproken.
Voorts zijn symposia onder MOLO-vlag georganiseerd voor vele Brabantse betrokken ambtenaren
t.b.v. de verbreding van het ambtelijk draagvlak en voor de Brabantse milieubestuurders over het
onderwerp doorwerking NMP4. Ook wordt inbreng geleverd in gemeentelijke bijeenkomsten en
plannen, waaronder projecten Investering Stedelijke Vernieuwing (ISV) . Met name bilaterale
contacten zijn hierin succesvol.
Het programma “leren voor een duurzame samenleving” krijgt steeds meer vorm. De programmaraad is ingesteld en draagt zorg voor de gewenste brede maatschappelijke context.
Het consulentschap NME faciliteert de projectaanvragers en draagt zorg voor onderdelen van het
gewenste kennismanagement en versterking van het netwerk.
Een groot aantal projecten is gesubsidieerd. Een programma- en projectmanagementsysteem is in
ontwikkeling en zal als basis dienen voor het communicatietraject. In dit traject zullen onder andere
goede voorbeelden worden uitgedragen en nieuwe doelgroepen worden aangeboord.
Wel valt te constateren dat met de ingediende projecten de streefbeelden uit het Provinciaal Ambitie
Statement (PAS) niet of onvoldoende worden gerealiseerd. Dit betekent dat in 2002 top-down
projecten zullen worden opgestart.
Productieprestaties

jaarverslag
2000

Aantal beschikkingen PAS
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begroting
2001
30

jaarverslag
2001
23
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Exploitatie: lasten en baten (in €)
08.02.09 Externe samenwerking

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

apparaatskosten

907.653

940.033

728.426

211.607

536.153
371.500

551.536
388.497

425.244
303.182

126.292
85.315

744.918

1.114.167

1.072.431

41.737

4.067

15.221

4.783

10.438

140.279
0

631.147
0

587.347

43.800
0

42.656
72.959
262.188

49.369
3.403
183.432

30.468
44.995
183.429

18.901
-41.591
3

218.231
4.538

227.058
4.538

221.408
0

5.649
4.538

1.652.571

2.054.200

1.800.857

253.344

318.100

317.646

312.961

-4.685

318.100

317.646

312.961

-4.685

direct
indirect

programmatische lasten
0500 2b
0500 7a
0500 8m
0500 9h
0500 9p
0500 9q
0500 9v
0500 9w

Provinciale commissie voor Milieu en
Water
Provinciaal Ambitie Statement (PAS)
Samenwerking met externen ikv convenant
strategische agenda
Intergemeentelijke samenwerking milieu
Stelpost milieuprogramma
Provinciale commissie natuur en milieueducatie
IPO-projectbureau
Radioprogramma uitlaat

totale lasten

baten
1500 7a

Rijksbijdrage Provinciaal Ambitie
Statement

totale baten

Totaal
verschillen

248.659

Door capaciteitsgebrek en afwezigheid van centrale ondersteuning heeft geen complete
tijdverantwoording in 2001 plaatsgevonden Een goede toelichting op de geraamde en de werkelijk
toegerekende apparaatskosten is niet te geven.
De kosten van de provinciale commissie voor milieu en water zijn afhankelijk van noodzakelijke
en gewenste activiteiten en derhalve niet in te plannen.
Het Radio programma uitlaat is gestopt met uitzenden, zodat het budget niet meer nodig is. Een
voorstel voor herschikking is opgesteld.
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08.03

VERGUNNINGVERLENING

08.03.01 Vergunningen wet milieubeheer
4

Productomschrijving
Onder dit product wordt niet alleen het verlenen van vergunningen Wet milieubeheer begrepen maar
tevens alle andere uitvoerende taken die daaruit voortvloeien. Die laatste zien voornamelijk toe op
het verbeteren van milieuprestaties van bedrijven.
A. Vergunningverlening Wet milieubeheer
De provincie is bevoegd gezag voor circa 800 inrichtingen, te verdelen in ca. 100 “grote” inrichtingen
en ca. 700 “kleine” inrichtingen verdeeld over ca. 32 branches. Het aantal inrichtingen verandert de
laatste jaren niet veel, toch komen er gemiddeld elk jaar 40 nieuwe inrichtingen bij en verdwijnen er
een even groot aantal.
Voor deze 800 inrichtingen dragen we zorg voor:
1. vergunningen voor deze bedrijven (legalisatie en actualisatie);
2. vergunningen die zodanig zijn opgesteld dat de bescherming van het milieu is gewaarborgd;
3. vergunningen die recht doen aan gelijke rechtsbedeling
4. doelmatigheidsbeoordeling in de afvalstoffensector;
5. coördinatie met andere overheden.
Tot deze werkzaamheden behoren, naast het voorschrijven van milieubeschermingsmaatregelen en
milieubeschermingsniveaus en -doelstellingen in vergunningvoorschriften, het (her-) formuleren van
monitorings- en rapportagevoorschriften. In de “overwegingen” van de beschikkingen moet een
uitgebreide uitleg en motivering worden gegeven van de door ons gemaakte (beleids-)keuzes en
toegepaste richtlijnen. Aan deze werkzaamheden worden met het oog op een transparant
verantwoordingsproces steeds hogere eisen gesteld.
B. Verbeteren van de milieuprestaties van de provinciale bedrijven
Ter operationalisering van inrichtinggebonden (doelgroepen)beleid gericht op het verbeteren van de
milieuprestaties van de provinciale bedrijven worden naast vergunningverlening de volgende, deels
wettelijke taken uitgevoerd.
Het betreft hier de beoordeling en coördinatie (met andere overheden) van:
- veiligheidsrapporten;
- energie-efficiencyplannen;
- energiebesparingsplannen;
- bedrijfsmilieuplannen van convenantbedrijven;
- voortgangrapportages van bedrijfsmilieuplannen;
- (wettelijke) milieujaarverslagen;
- inrichtinggebonden milieueffectrapportages en –evaluaties;
alsmede de beoordeling van:
- nazorgplannen stortplaatsen;
- meldingen bouwstoffenbesluit;
- rapportages die op grond van de vergunningvoorschriften aan GS ter goedkeuring moeten
worden overlegd. Voorbeelden hiervan zijn: lucht- bodem-, geluid- en afvalpreventieonderzoeken, bodemrisicodocumenten, bedrijfsnoodplannen, storingsanalyses, inspectierapporten,
kwartaalrapportages, (afval-)stoffenboekhoudingen en andere bedrijfsvoeringsgegevens.
Vanwege de specifieke deskundigheid is de uitvoering van de taken branchegewijs georganiseerd.
Voor de beleidsuitwerking worden brancheprofielen gemaakt.
Ten behoeve van monitoring luchtkwaliteit wordt jaarlijks van de ca. 100 “grote” industriële
bedrijven de emissie van milieugevaarlijke stoffen naar lucht in kaart gebracht: de zgn.
“luchtemissieformulieren”.

5

Geleverde prestaties en prestatieindicatoren
Vuurwerkbesluit
Op 1 maart 2002 zal het nieuwe vuurwerkbesluit in werking treden. Dit besluit is een direct gevolg
van de vuurwerkramp welke Enschede op 13 mei 2000 heeft getroffen. In het nieuwe vuurwerkbesluit worden strengere eisen opgenomen voor de opslag van consumenten- en professioneel
176
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Productieprestaties
Aantal inrichtingen waarvoor GS bevoegd gezag is
Waarvan:
Aantal inrichtingen vallend onder doelgroepenbeleid
Aantal Benchmark energie bedrijven (convenant
getekend)
Aantal Benchmark energie bedrijven (conv. niet
getekend)
Aantal meerjarenafspraak bedrijven
Aantal Besluit risico zware ongevallenbedrijven
Wettelijke taak vergunningverlening
Aantal beschikkingen
Aantal meldingen
Doelgroepenbeleid& verbeteren milieuprestaties
bedrijven
Aantal brancheprofielen
Aantal actuele bedrijfsmilieuplannen
Aantal (geactualiseerde) bedrijfsmilieuplannen
Aantal energie efficiencyplannen
Aantal energiebesparingplannen
Aantal veiligheidsrapportages
Monitoring
Aantal milieujaarverslagen
Aantal voortgangsrapportages (excl. Betonindustrie)
Aantal luchtemissieformulieren
Kwaliteitsborging (het betere werk)
Kwaliteit van de organisatie ( 6 aspecten)
Kwaliteit van de processen ( 8 aspecten)
Kwaliteit van de vergunning en melding ( 4 aspecten)
Kwaliteit van de mensen (5 aspecten)
Kwaliteit van de systemen ( 4 aspecten)
Monitoring van de kwaliteit ( 2 aspecten)

Jaarverslag
2000
802

111
96

Begroting
2001
828

Jaarverslag
2001
800

125
35

110
28

0

6

60
21

35
24

120
100

122
81

4
110
25
16
0
8

3
101
16
3
6
6

31
22
92

33
28
97

2
3
1
1
3
2

1
1
-

Voortgang vergunningverlening 2001
Aantal bedrijven
Ondanks de toename met 48 nieuwe bedrijven is de daarmee verwachte groei van 802 naar 828
bedrijven is in 2001 uitgebleven. In 2001 zijn er 50 inrichtingen uit het bestand verwijderd waarvan 14
(voormalige) gesloten stortplaatsen, 12 bedrijfsbeëindigingen 7 overgedragen naar een gemeente en 17
niet tot oprichting gekomen bedrijven. De recordgroei met 48 nieuwe bedrijven is daarmee meer dan
ongedaan gemaakt.
Deze 48 nieuwe bedrijven veroorzaken overigens wel een belangrijk knelpunt in onze planning. Wij
kunnen immers niet voorzien wanneer en welk type bedrijf zich nieuw gaat vestigen of zodanig
uitbreidt zodat de provincie in plaats van de gemeente bevoegd gezag wordt. Nieuwe initiatieven
hebben over het algemeen een hoge prioriteit en vragen relatief veel tijd omdat het bedrijf voor ons
onbekend is.
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vuurwerk alsmede het afsteken van professioneel vuurwerk. Gevolg voor de provincie is dat
bevoegdheden van het rijk en de gemeenten naar de provincies gaan. Het betreft hier de opslag van
consumentenvuurwerk (>10.000 kg) het bewerken van consumentenvuurwerk, de opslag van
professioneel vuurwerk en het verlenen van toestemming voor het afsteken van professioneel
vuurwerk op locatie. Door de strenge eisen in het vuurwerkbesluit zal de opslag van professioneel
vuurwerk vrijwel niet meer mogelijk zijn. In de overgangstermijn van het besluit (2 jaar) zullen dan
ook alle bedrijven met professioneel vuurwerk gesaneerd moeten worden. Onder het bevoegd gezag
van de Provincie Noord-Brabant komen 20 vuurwerkbedrijven te vallen.
Tevens moet rekening gehouden worden met circa 200 vuurwerkevenementen per jaar (in 2000
vonden er 212 vuurwerkevenementen in Noord-Brabant plaats).
VROM heeft het aantal benodigde fte’s voor de provincies berekend op 51,2 fte. Voor de Provincie
Noord-Brabant zal dit neerkomen op 5 tot 7 fte’s. De onderhandelingen hierover met VROM
worden nog gevoerd. De gezamenlijke provincies vinden de door VROM gehanteerde cijfers
volstrekt onvoldoende. Dit mede met het oog op de grote saneringsoperatie en het verscherpte
toezicht dat moet worden uitgeoefend.
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Toelichting op de fluctuatie in het bedrijvenbestand:
Door het vervallen van de leges per 1 januari 1998 is een belangrijke drempel voor vergunningaanvragen weggevallen waardoor elk jaar veel nieuwe initiatieven aan ons worden voorgelegd. Een
daling ten gevolge van een slechter economisch klimaat in 2001 heeft zich (nog) niet vertaald in een
geringer aantal nieuwe initiatieven. In sommige gevallen zijn bij internationale ondernemingen
(bijvoorbeeld IFF, NOVA Chemicals) bedrijfssluitingen in het buitenland aanleiding geweest om
investeringen in Brabantse bedrijven te doen. Een relatief groot aantal nieuwe initiatieven komt niet tot
uitvoering; in 2001 waren dat 14 initiatieven. (Ter vergelijking: in 1998 zijn er in totaal maar 14
bedrijven uit het bestand verwijderd.)
Voor onze tijdverantwoording worden nieuwe bedrijven zo snel mogelijk in het systeem ingevoerd. In
de afvoer uit het systeem zit altijd vertraging en gebeurt ook minder gelijkmatig; de systemen worden
regelmatig opgeschoond. Hierdoor meten we bij tussentijdse inventarisaties regelmatig aantallen tot
830 bedrijven. Dit geeft aanleiding tot een (beperkt) vertekend beeld en daarmee ook het
verwachtingspatroon.
Aantal beschikkingen
Gemiddeld genomen waren er in 2000 continu ca 95 vergunningaanvragen in behandeling. In 2001
was dat gemiddeld 114 stuks en zijn er 133 nieuwe aanvragen ontvangen. De groeitrend zet zich
derhalve door. Het aantal afgeronde vergunningprocedures is met 122 in overeenstemming met de
verwachting van 120 stuks.
Het aantal ontvangen meldingen van 81 waarvan 76 reeds geaccepteerd blijft enigszins achter bij de
verwachtingen van 100 stuks. Vanaf oktober 2000 is de Wet milieubeheer op het onderdeel meldingen gewijzigd. Meldingen kunnen niet meer vrij eenvoudig administratief worden afgehandeld.
Voor iedere melding dient een aparte procedure te worden gevolgd met de mogelijkheid van
bezwaar en beroep. De periode is nog te kort om met zekerheid te stellen dat het aantal meldingen
structureel zal afnemen ten koste van het aantal vergunningen dan wel schriftelijke mededelingen.
Wij blijven deze ontwikkeling volgen.
Normtijden van vergunningen
De bedrijfsgegevens over 2001 laten zien dat:
• voor de grote inrichtingen de werkzaamheden in circa 2/3 deel van de interprovinciale normtijd
(IOO) wordt gedaan;
• voor de kleine inrichtingen is de normtijd vergelijkbaar met de interprovinciale normtijd. Deze
getallen zijn niet significant gewijzigd ten opzichte van 2000.
Doorlooptijden van vergunningen
Er is begin 2000 een start gemaakt met het nadrukkelijker sturen op het halen van de wettelijk
termijnen van de definitieve beschikkingen. Met een start van een meer projectmatige aanpak
volgens ons kwaliteitssysteem per mei 2001 is ook een impuls gegeven richting een gestructureerd
vooroverleg en vergunningprocedure waarmee we verwachten dat naast algemene kwaliteitsborging
ook de tijdsbesteding (normtijden) en proceduretermijnen zullen verbeteren.
Uit de analyse van de doorlooptijden van de vergunningprocedure blijkt dat we in 1999 bij 25% en
in 2000 bij 40% van het aantal vergunningen een termijnoverschrijding, thans is dat nog in 55% van
de gevallen. Hierin is ook het wegwerken van achterstanden verwerkt. In 2001 zijn 9 van de 122
beschikkingen afgegeven op vergunningaanvragen van voor 1 januari 2000.
Van de beschikkingen na 1 januari 2000 is in 60 % van de gevallen de termijn gehaald. De positieve
trend zet zich hiermee door. Op basis hiervan is over het jaar 2002 een gemiddelde van 70 % te
verwachten. Deze positieve trend is ook terug te zien in gemiddelde behandelingstermijn van alle
vergunningprocedures: in 2001 is dat 257 dagen, in 2000 was dat nog 293 dagen; en voor de
vergunningen na 1 januari 2000 is dat 224 dagen.
In oktober 2001 heeft de afdeling zich ten doel gesteld om vanaf 1 januari 2002 90% van de
vergunningen binnen de termijnen af te handelen. Wij hebben hiermee voor 2002 en de jaren daarna
een ambitieuze doelstelling geformuleerd dat als het maximaal praktisch haalbaar moet worden
gezien.
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Workflow beschikkingen Wet milieubeheer
Periode

1998

1999

2000

2001

Nieuwe aanvragen
Aanvragen in behandeling (jaargemiddelde)
Afgegeven vergunningen
Aantal binnen de termijn afgerond (% op tijd)
Aantal binnen de termijn afgerond, aanvraag na 1
jan 2000
Gemiddelde doorlooptijd
Gemiddelde doorlooptijd, aanvraag na 1 jan 2000
Afgehandelde meldingen
Intrekkingen van de vergunning
Vervallen bedrijven
Nieuwe bedrijven
Totaal bedrijven per 31 december

87
17 (20%)
-

95
24(25%)
-

119
95
111
56 (40 %)
-

133
114
122
67 (55%)
67 (60%)

101
14
37
792

76
35
40
797

293
96
19
34
39
802

257
224
76
6
50
48
800

Bijdrage aan doelgroepenbeleid industrie
Dit jaar werden bij 25 van de 110 bedrijven die betrokken zijn bij het doelgroepenbeleid industrie,
bedrijfsmilieuplannen verwacht. De andere bedrijven zijn voorgaande jaren aan de beurt geweest.
Elke 4 jaar maken de bedrijven die een brancheconvenant (momenteel 9 verschillende branches)
hebben ondertekend een Bedrijfsmilieuplan (BMP) en doen jaarlijks verslag over de voortgang (zie
ook monitoring).
De 3 BMP’s van de textielindustrie, 9 BMP’s van de basismetaalindustrie en 3 opgestelde BMP’s
vanuit Wm-vergunningen zijn beoordeeld.
Het convenant met de Chemie heeft vertraging opgelopen zodat het proces, dat een looptijd heeft
van meer dan 1 jaar, niet eerder dan het derde kwartaal 2001 werd gestart. Binnen dit convenant
wordt nu voor het eerst het spoor van verbreding ingezet, mede hierdoor is de vertraging ontstaan.
Ketenanalyse (product stewardship) wordt nu een belangrijk onderdeel van de derde generatie
Bedrijfsmilieuplannen (BMP-3), de duurzaamheidgedachte krijgt hierdoor ook in het BMP traject
een steeds grotere rol toebedeeld.
Bijdrage aan monitoring
Milieujaarverslagen; landelijke luchtemissies en voortgangsbewaking doelgroepenbeleid industrie.
Alle milieujaarverslagen en voortgangsrapportages van de bedrijven zijn door ons beoordeeld. In 94
% van de gevallen ook binnen de beoordelingstermijn. Hierover zijn we zeer tevreden zeker gezien
het landelijke gemiddelde van 74 %. Vooral doordat een aantal bedrijven vrijwillig een milieujaarverslag hebben opgesteld zijn er 61 in plaats van 53 rapporten ontvangen. De betonindustrie maakt
om het jaar een jaarverslag, dit gold niet voor 2001; in 2002 worden 55 extra rapporten verwacht.
Brabantse luchtemissies
Van de grootste bedrijven in Noord-Brabant die in belangrijke mate verantwoordelijk zijn voor
emissies naar de lucht, worden Luchtemissieformulieren (LEF’s) opgesteld, beoordeeld en
ingevoerd in het databestand Periscoop en doorgeleverd naar de landelijke database emissie
registratie. In 2001 zijn er 5 meer en in totaal 97 formulieren ingevuld.
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Kwaliteitszorg
Binnen het kwaliteitszorg wordt een primair proces, namelijk het maken van vergunningen op grond
van de Wet milieubeheer , uitgevoerd volgens de door de provincie ontwikkelde AO-beschrijving
die voldoet aan de eisen van de IPO-kwaliteitsnorm "Het Betere Werk". Hiermee is een belangrijke
basis gelegd voor de beheersing van dit proces. De ondersteunende procedures zijn in de ontwerpfase gereedkomen. Implementatie en het in praktijk certificatiewaardig maken staat voor 2002 op de
rol. Door al deze beschrijvingen wordt een systematische verbetering van de kwaliteit van onze
processen en onze producten (volgens de cyclus “plan-do-check-act”) mogelijk gemaakt.
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Exploitatie: lasten en baten (in €)
08.03.01 Vergunningen Wet Milieubeheer

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

5.168.296

6.219.455

5.814.209

405.246

direct
indirect

3.052.927
2.115.369

3.782.924
2.436.531

3.394.246
2.419.963

388.678
16.568

programmatische lasten

365.697

497.529

441.054

56.475

144.803
102.927
119.393
-1.426

226.822
85.114
1.345
184.248

188.941
101.529
1.345
149.239

0
37.880
-16.415
0
35.009

apparaatskosten

0500 1a
0500 9a
0500 9p
0510 4f
0550 9h
0550 9i

Kosten van onderzoeken
Advertentiekosten
Stelpost milieuprogramma
Kosten autowrakkenbeleid
Uitvoeringskosten inzake vergunningverlening Wet Milieubeheer
Uitvoeringskosten MPM

0

totale lasten

5.533.993

6.716.984

6.255.263

461.721

-3.639

-3.639
0
35.328

baten
1500 0a
1500 9m
1500 9p
1510 4e

Leges Wet Milieubeheer
Bijdrage commissie administratieve lasten
Onttrekking uit reserve leges wet
milieubeheer
Bijdrage in kosten autowrakkenbeleid

-1.037
4.345
497.193

442.829

478.157

119.393

totale baten

0

619.894

442.829

474.518

Totaal
verschillen

31.689
493.410

Een verklaring van het verschil tussen gerealiseerde en de begrote apparaatskosten is de vacatureproblematiek. De krapte op de arbeidsmarkt brengt met zich mee dat alle wervingsinspanningen ten
spijt, vacatures langer onvervuld blijven dan wenselijk.

8

Reserves en voorzieningen in (€)
08.03.01 Leges wet milieubeheer
Stand per 31-12 ( in €)

jaarrekening
2000
587.714

begroting jaarrekening
2001
2001
9.129
0

verschil
2001
-9.129

08.03.02 Ontheffingen wet geluidhinder
4

Productomschrijving
Gemeenten en wegbeheerders kunnen de provincie verzoeken om ontheffing te verlenen van de in de
Wet geluidhinder voorgeschreven normen en beoordelingscriteria voor industrie-,
wegverkeerslawaai- en spoorweglawaai. De beleidslijnen van de provincie op dit gebied zijn
vastgelegd in de nota "Ontheffingenbeleid wegverkeerslawaai, spoorweglawaai en industrielawaai".
Op basis van ingediende aanvragen kunnen hogere grenswaarden worden vastgesteld.
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Geleverde prestaties en prestatieindicatoren
Productieprestaties
Aantal ontheffingen wet geluidhinder
Aantal ontheffingen wet geluidhinder administratieve lasten
gekoppeld aan artikel 19 Wet Ruimtelijke Ordening

jaarverslag
2000
64
91

Begroting
2001
80
100

jaarverslag
2001
63
54

Ontheffingen wet geluidhinder
In 2001 zijn 63 aanvragen voor ontheffing in behandeling genomen. Daarnaast zijn nog ca. 54 art.
19 WRO-procedures (vergelijkbaar met Wgh-aanvragen voor ontheffing) gevoerd. Het aantal
ontheffingsverzoeken is hiermee ten opzichte van 2000 gedaald. In nagenoeg alle gevallen is de
aangevraagde ontheffing door GS verleend, omdat aan de criteria van de Wet geluidhinder werd
voldaan en er dus geen basis bestond voor weigering. Het provinciale beleid is erop gericht om het
creëren van nieuwe geluidhindersituaties zoveel mogelijk te voorkomen. Immers, in het provinciaal
milieubeleidsplan is aangegeven dat de provincie een restrictief beleid wil voeren op het gebied van
ontheffingverlening. In aansluiting op de sinds februari 1998 van kracht zijnde notitie
“Ontheffingenbeleid Wet geluidhinder” wordt meer dan voorheen de nadruk gelegd op vooroverleg
met de gemeenten voordat een ontheffingsverzoek wordt ingediend. Gelet op de dalende tendens in
het aantal ingediende verzoeken heeft dat zijn vruchten afgeworpen.

6

Exploitatie: lasten en baten (in €)
08.03.02 Ontheffingen Wet geluidhinder
apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
totale lasten

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

303.564

194.347

173.290

21.057

179.316
124.248

114.027
80.320

101.164
72.126

12.863
8.194

0

0

0

0

303.564

194.347

173.290

21.057

90.473

52.570

66.828

14.258

90.473

52.570

66.828

14.258

baten
1540 0a

Leges Wet Geluidhinder

totale baten

Totaal
verschillen

35.315

08.03.06 PMV-Bedrijfsafvalstoffen
Productomschrijving
Onder product PMV-bedrijfsafvalstoffen wordt begrepen het uitvoering geven aan de PMV als
wettelijk voorgeschreven provinciale regelgeving. Het product omvat de activiteiten: monitoring van
afvalstoffengegevens, ontheffingverlening voor bedrijfsafvalstoffen, vergunningverlening voor
mobiele installaties, beheer van de GS-lijst van inzamelaars en advisering in het kader van de EVOA
(Europese Verordening van Overbrenging van Afvalstoffen).
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Geleverde prestaties en prestatieindicatoren
Beleidsprestatie
4e tranche PMV

Geleverd
X

toegevoegd

niet geleverd

Per 1 april 2001 is tranche 4 van de PMV in werking getreden, waarin de vernieuwde regelgeving
voor de inzet van mobiele brekers is opgenomen. In afwachting van een AmvB voor mobiele
brekers zal de inzet van installaties binnen de provincie enkel op doelmatigheid worden gestuurd.
In het kader van de PMV worden de volgende taken uitgevoerd:
−
beoordeling meldingen inzet mobiele breekinstallaties;
−
beheer GS inzamelaarslijst voor het vervoer van bedrijfsafvalstoffen;
−
advisering landgrensoverschrijdend afvalverkeer bij import in het kader van de EVOA.
Productieprestaties

jaarverslag
2000
10
589

Aantal ontheffingen
Aantal plaatsingen inzamelaarslijst
beoordeling meldingen inzet mobiele breekinstallaties;

6

begroting
2001
25
600
-

jaarverslag
2001
12
616
81

Exploitatie: lasten en baten (in €)
08.03.06 PMV-bedrijfsafvalstoffen

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

apparaatskosten

105.681

40.737

28.459

12.278

62.426
43.255

23.901
16.836

16.614
11.845

7.287
4.991

0

0

0

0

105.681

40.737

28.459

12.278

-3.899

-3.899

-3.899

-3.899

direct
indirect

programmatische lasten
totale lasten

baten
1510 0a

Leges verordening bedrijfsafvalstoffen

totale baten

0

0
Totaal
verschillen
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08.04

HANDHAVING

08.04.01 Preventieve handhaving
4

Productomschrijving
Het product Preventieve handhaving omvat het toezicht op de naleving van de milieuwet- en regelgeving, waarvoor de provincie het bevoegde gezag is. Dit betreft voornamelijk het periodiek
controleren van het naleven van de vergunningsvoorschriften door bedrijven met een provinciale
Wet milieubeheervergunning.
De activiteiten die ten behoeve van preventieve handhaving worden verricht, dragen bij aan de
realisatie van de doelstellingen die in het provinciaal milieubeleidsplan zijn geformuleerd met
betrekking tot preventieve handhaving.
Bestuursovereenkomst handhaving
(NB. Dit onderdeel wordt hier gepresenteerd in het kader van “preventieve handhaving”. Dit
thema is echter evenzeer van groot belang voor de repressieve handhaving, bijvoorbeeld vanwege
de afspraken die tussen de handhavingspartners gemaakt worden over de te ondernemen stappen in
het repressieve traject, zoals vastgelegd in de zogenaamde “stappenplannen”.
Met ingang van 1 juli 1999 is een nieuwe structuur voor de handhavingssamenwerking in de
provincie Noord-Brabant operationeel. Dit alles op basis van de “Bestuursovereenkomst
milieuwet-handhaving Noord-Brabant”, die is ondertekend door 88 handhavingspartners. De
provincie is in deze structuur niet alleen één van de 88 betrokken handhavingspartners, maar is er
als “regisseur” ook verantwoordelijk voor dat alle partners hun samenwerkingsafpraken nakomen.
Deze afspraken worden o.a. jaarlijks vooraf vastgelegd in een provinciebreed
handhavingsprogramma en achteraf verantwoord in een provinciebreed inhoudelijk en financieel
jaarverslag. Inhoudelijke speerpunten voor 2001 zijn daarbij: de handhavingssamenwerking in het
buitengebied, de handhaving van het Bouwstoffenbesluit, Ketenbeheer afval en de omslag van
kwantiteit naar kwaliteit in de handhaving.
Drie provinciale servicepunten handhaving zorgen in drie zgn.handhavingsregio’s voor het
coördineren, faciliteren en stimuleren van de samenwerking.

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
-

-

-

-

Gezamenlijke provinciebrede meerjarenbeleidsvisie voor de handhavingssamenwerking in
Noord-Brabant (op basis van drie regionale visies en integrale visies van provinciale
werkgroepen “kwaliteit”, “buitengebied” en “ketenbeheer afval”) vastgesteld door B-PHOM.
Uitgangspunten voor actualisatie gemeenschappelijk beleidskader handhaving
Provinciebreed handhavingsprogramma
Aanvullend op het afdelingsplan is (mee)gewerkt aan:
•
Ontwerp-ontwikkelingsprogramma streekplan voor het onderdeel handhaving
•
Opstelling handhavingsplan bescherming cultuurhistorische waarden
landinrichtingsproject Sint Oedenrode.
Perspectiefnota toezicht “Tussen pirouette en spagaat” een voorverkenning positionering en
organisatie van provinciaal toezicht”. De nota vormt de basis voor een organisatiebrede
discussie over de rol en functie, de aansturing en organisatorische plaats van het toezicht
binnen de provinciale organisatie. Afronding discussie begin 2002.
6 beoordelingen veiligheidsrapporten en 12 inspecties bij bedrijven in het kader van BRZO

BRZO beoogde aantal beoordelingen veiligheidsrapporten en inspecties niet geheel gerealiseerd
vanwege enerzijds capaciteitsgebrek en anderzijds doordat een aantal rapporten niet tijdig is
ingediend. Tegen deze bedrijven is een repressief handhavingstraject ingezet. De beoogde
adequate samenwerking tussen de bevoegde gezagen bleek niet haalbaar. Eén bevoegd gezag had
te weinig capaciteit voor een volledige deelname.
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Productieprestaties
% inrichtingenbestand dat preventief wordt gehandhaafd
door de gewesten
% inrichtingenbestand dat preventief wordt gehandhaafd
door bureau Handhaving
% inrichtingenbestand dat preventief wordt gehandhaafd
door de vergunningverlener
Aantal uitgevoerde controles door provincie
Totaal aantal controlerapporten nav controles door provincie
en regionale milieudiensten

jaarverslag
2000
85%

begroting
2001
78%

11%

16%

4%

6%

jaarverslag
2001

199
1757

Verantwoord ten slotte, voor zover van toepassing, een afwijkende middeleninzet die direct
samenhangt met de levering van de prestaties.
In het afdelingsplan is aangegeven dat 285 controles bij het toezicht op vergunde inrichtingen zijn
verricht. Gerealiseerd zijn er 199. In plaats van meerdere controlebezoeken bij stortplaatsen is meer
gekozen voor het instrument van administratief toezicht en in verband met een gedeeltelijke inzet
van capaciteit voor tijdelijke ondersteuning voor coördinatie uitbesteding aan milieudiensten valt het
totaal aantal controles lager uit. De indicatoren met percentages van het inrichtingenbestand is geen
relevante parameter meer.
Het Informatie-uitwisselingprotocol zoals dat in de begroting als prestatie was opgenomen is nog
niet gerealiseerd, het wachten is op de landelijke rapportage. (Provincie wil hierop aansluiten.)
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Exploitatie: lasten en baten (in €)
08.04.01 Preventieve handhaving

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

apparaatskosten

1.020.223

1.153.629

1.346.630

-193.001

602.649
417.574

718.071
435.558

786.142
560.488

-68.071
-124.930

2.409.538

2.351.269

2.407.115

-55.846

131

-131

direct
indirect

programmatische lasten
0500 8d
0500 8e
0500 8f
0500 8i
0500 9g
0500 9p

Uitvoeringskosten actualisering beheersstructuur preventieve handhaving
Provinciale samenwerkingsprojecten
handhaving
Provinciale bijdrage aan servicepunten
Handhaving ontwikkeling nieuw
instrumentarium
Preventieve handhaving gewesten
Stelpost milieuprogramma

86.057

totale lasten

43.390

45.378

41.239

4.139

941.390
0

924.255
22.689

924.255
0

0
22.689

1.353.395
-14.694

1.358.947

1.396.112
45.378

-37.165
-45.378

3.429.761

3.504.898

3.753.745

-248.847

baten
1500 8b

Bijdrage servicepunten handhaving

totale baten

823.707

840.724

840.723

-1

823.707

840.724

840.723

-1

Totaal verschillen
Door capaciteitsgebrek en afwezigheid van centrale ondersteuning heeft geen complete tijdverantwoording in 2001 plaatsgevonden Een goede toelichting op de geraamde en de werkelijk
toegerekende apparaatskosten is niet te geven.
De raming van de stelpost milieu is bij de slotwijziging opgehoogd (zie het bijlagenboek). Met
inbegrip van die slotwijziging is er geen verschil tussen raming en realisatie op deze post.

184

-248.847

08 Milieu

08.04.02 Repressieve handhaving
4

Productomschrijving
Repressieve handhaving is het afdwingen dat overtredingen van de vigerende wet- en regelgeving
worden opgeheven. In hoofdzaak betreft het overtredingen bij inrichtingen waarvoor de provincie
het bevoegd gezag is op grond van de Wet milieubeheer, niet-inrichtingsgebonden overtredingen,
overtredingen van de provinciale Milieuverordening, de WHVZ, Ontgrondingenwet en dergelijke.
De activiteiten dragen bij aan het realiseren van de doelstellingen zoals vastgelegd in het
provinciaal milieubeleidsplan met betrekking tot repressieve handhaving.
Met de inzet van de bijzondere opsporingsambtenaren (de zogenaamde BOA’s) van het bureau
Handhaving worden de mogelijkheden die het strafrecht biedt om milieu-overtredingen aan te
pakken optimaal worden benut. Een van de varianten hierbij is de inzet van BOA’s in zogenaamde
handhavingsteams onder verantwoordelijkheid van de desbetreffende Officier van Justitie. De
BOA’s zullen in deze teams met name hun milieu-expertise inzetten. In het algemeen zal bij het
repressieve optreden meer intensief worden samengewerkt tussen de provincie, het OM en de
politie, geheel in de lijn en op basis van de Bestuursovereenkomst milieuwethandhaving NoordBrabant en het Strafrechtelijk complement ervan.
De inzet van het fenomeen milieu-audits en administratieve onderzoeken, dat deels naast
preventief (zie ook onder 08.04.01) ook een repressief karakter heeft, wordt voortgezet.

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren

•
•
•
•
•

Gedragscode BOA’s Plan van aanpak opgesteld en geaccordeerd in MT-WMV.
Handboek handhaving afvalstoffen, onderdeel afvaltransport gebruiksgereed t.a.v. uitvoering
transportcontroles.
Handboek handhaving afvalstoffen, onderdeel meldingen uitvoering ter hand nemen hetgeen
onderdeel is van het afdelingsplan 2002
Projectplan ketentoezicht is ingebed in samenwerkingsstructuur. Uitvoering van hieruit ter
hand nemen.
Geactualiseerde consignatieregeling, strategienotitie met toekomstvisie en organisatiemodel op
hoofdlijnen is uitgewerkt. Aansluiting is gezocht bij het veiligheidsdossier. Voorstellen voor
uitvoering plan van aanpak in Vjn 2002.

Hoewel de jaarplanning ruim is overstegen is een waarschuwing voor 2002 op zijn plaats. De
realisatie in marap 3 is beduidend achtergebleven bij de planning. Hiermee is de gunstige
ontwikkeling uit de voorgaande perioden tenietgedaan (kwaliteitsslag van “vooraanschrijving naar
voornemen”. Voor de jaarproductie betekent dit een negatieve ontwikkeling.
Personele factoren:
In marap 3 zijn door ziekte, ongeval, zwangerschap en het achterblijven van vervanging van
vertrekkende medewerkers een 7-tal medewerkers (5 technisch, 1 juridisch, 1 administratief)
minder ingezet voor de uitvoering van de repressieve handhaving
Uitvoeringsfactoren:
Zoals bekend verondersteld worden wij geconfronteerd met onderwerpen welke een grote inzet
vergen op de reguliere capaciteit te weten een handhavingsteam voor een probleembedrijf,
diermeel, kwaliteitsomslag en het verder ontwikkelen van handhavingsbeleid.
Voor het handhavingsteam is tot 01-04-02 een externe projectleider ingehuurd. Na 01-04-02 is de
invulling hiervan nog niet veiliggesteld. De aktiviteit is niet opgenomen in het afdelingsplan 2002.
Generaal wordt verwacht dat het beeld voor 2002 zich niet veel positiever zal ontwikkelen. Enige
reserve is gepast waarbij een aantal zaken in ogenschouw moet worden genomen. Zowel de
personele- als de uitvoeringsfactoren zullen niet van de ene dag op de andere opgelost zijn. De
personele uitbreiding voortkomend uit de Voorjaarsnota 2001 is vooralsnog deels ingevuld met het
inhuren van tijdelijke capaciteit en moet nog zijn definitieve beslag krijgen. (5 medewerkers).
Vanuit personeel perspectief betekent dit dat de inleiding tot,- en de start van 2002 met een
“tekort” van ongeveer 12 medewerkers is gestart. Ook de organisatieontwikkelingen zullen
ongetwijfeld de nodige capaciteit vergen en hun invloed hebben op de kwaliteit en productie.
Teneinde het geplande, en daarmee het gewenste, beeld scherp te houden wordt het afdelingsplan
2002 niet aangepast.
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productieprestaties
Aantal inrichtingsgebonden repressieve handhavingszaken in
behandeling
Aantal niet-inrichtingsgebonden repressieve
handhavingszaken in behandeling
Aantal inrichtingsgebonden repressieve handhavingszaken in
portefeuille
Aantal niet-inrichtingsgebonden repressieve
handhavingszaken in portefeuille
% repressieve handhavingszaken dat via preventieve
controles wordt aangedragen
Verhouding opbrengsten versus kosten verhaalbare
repressieve handhavingsacties
Aantal vooraanschrijvingen
beschikkingen
gedoogbeschikkingen
Inning dwangsom
Uitvoering bestuursdwang

jaarverslag
2000
120

begroting
2001
140

jaarverslag
2001
144

108

80

127
156
94

35%

40%

64%

15%

15%

70
21
13
8
3

Verantwoord ten slotte, voor zover van toepassing, een afwijkende middeleninzet die direct
samenhangt met de levering van de prestaties.

6

Exploitatie: lasten en baten (in €)
08.04.02 Repressieve handhaving

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

apparaatskosten

1.233.835

1.382.506

1.562.344

-179.838

728.830
505.005

884.901
497.605

912.073
650.271

-27.172
-152.666

602.987

580.268

189.834

390.434

12.421

13.950

14.269

-319

6.490

78.958

498

78.460

181.512

260.470

170.498

89.972

direct
indirect

programmatische lasten
0500 1k
0500 9k
0500 9m
0500 9o

Aanschaf en onderhoud materiaal ten
behoeve van handhavingstaken
Kosten ongewone voorvallen wet
bodemsanering
Toevoeging aan reserve incidenten
handhaving milieu
Kosten repressieve handhavingsacties

totale lasten

402.564

226.890

4.569

222.321

1.836.822

1.962.774

1.752.178

210.596

348.877

260.470

5.068

-255.402

60.177

335.220

170.498

-164.722

409.054

595.690

175.565

-420.125

baten
1500 9j
1500 9l

Onttrekking uit reserve incidenten
handhaving milieu
Verhaal van kosten repressieve acties
handhaving milieu

totale baten

Totaal verschillen
Door capaciteitsgebrek en afwezigheid van centrale ondersteuning heeft geen complete tijdverantwoording in 2001 plaatsgevonden Een goede toelichting op de geraamde en de werkelijk
toegerekende apparaatskosten is niet te geven.
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Reserves en voorzieningen in (€)
08.04.02 Incidenten handhaving milieu

jaarrekening
2000
558.684

Stand per 31-12 ( in €)

begroting jaarrekening
2001
2001
558.684
724.114

verschil
2001
165.430

08.04.03 Milieuklachtenbehandeling
4

Productomschrijving
Het product Milieuklachtenbehandeling betreft het door de milieuklachtencentrale aannemen en
registreren van klachten en meldingen en de behandeling daarvan. De provinciale milieuklachtencentrale (MKC) voorziet in de behoefte van een centraal meldpunt voor milieuklachten in NoordBrabant. De milieuklachtencentrale is 24 uur per dag bereikbaar. Buiten kantooruren worden de
klachten en meldingen aangenomen door de alarmcentrale van de regionale brandweer Brabant
Noord-Oost te ’s-Hertogenbosch. De klachten en meldingen worden onderzocht door de gewesten.
Buiten de kantooruren is een milieu-ambtenaar bereikbaar.
Als onderdeel van het informatiebeleid 1999-2003 is de MKC geselecteerd als een strategisch
pilotproject informatievoorziening (SPIN) om te komen tot een verbetering van de externe
communicatie. Onder andere wordt er gewerkt om de milieuklachtentelefoon ook toegankelijk te
maken via internet en de mogelijkheden te onderzoeken van een milieu-informatiepunt dat via
internet kan worden geraadpleegd. Deze ontwikkelingen sluiten nauw aan bij de Europese
richtlijnen hierover.
De te realiseren doelstellingen zijn opgenomen in het provinciaal milieubeleidsplan met betrekking
tot de afhandeling van milieuklachten en meldingen.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Het volledig in gebruik kunnen nemen van I-net bij de aanname en afhandeling van klachten en
meldingen is niet gerealiseerd vanwege vertraging in de oplevering door een leverancier en
ondersteunende afdeling.
productieprestaties

jaarverslag
2000
4003

begroting
2001
3000-4000

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

108.416

157.705

182.761

-25.056

64.042
44.374

98.802
58.903

106.693
76.068

-7.891
-17.165

programmatische lasten

16.541

91.746

102.265

-10.519

Thema automatisering
Kosten milieuklachtenregeling

16.541

74.874
16.872

85.394
16.872

-10.520
0

totale lasten

124.957

249.451

285.026

-35.575

totale baten

0

0

0

0

Aantal door de provincie te behandelen milieuklachten

Exploitatie: lasten en baten (in €)
08.04.03 Milieuklachtenbehandeling
apparaatskosten
direct
indirect

0500 8q
0500 9x

Totaal verschillen
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jaarverslag
2001
3644

08 Milieu
Door capaciteitsgebrek en afwezigheid van centrale ondersteuning heeft geen complete tijdverantwoording in 2001 plaatsgevonden Een goede toelichting op de geraamde en de werkelijk
toegerekende apparaatskosten is niet te geven.

08.04.04 Milieumetingen
4

Productomschrijving
Binnen het product Milieumetingen worden primair onderzoeken uitgevoerd ten behoeve van
vergunningverlening en handhaving, alsmede ten behoeve van de aan- en verkoop van gronden, de
voorbereiding van infrastructurele werken en bodemsaneringen.
Deze onderzoeken worden verricht naar emissies (in de lucht), naar de kwaliteit en samenstelling
van grond, grondwater, afvalstoffen en bouwstoffen, alsmede op het gebied van geluid.
Naast het uitvoeren van onderzoeken worden in het kader van de preventieve handhaving
onderzoeksrapporten van bedrijven beoordeeld.
Het kwaliteitssysteem van het bureau Milieumetingen voldoet aan de norm NEN-EN 45004
(STERIN). Hierdoor kan de kwaliteit van de onderzoeken worden aangetoond.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Het kwaliteitssysteem van het bureau Milieumetingen is in 2001 verder uitgebreid. Nu zijn
onderzoeken van zwemwater en die van verkeerslawaai ook geaccrediteerd.
Kwantiteit: voor verdere informatie wordt verwezen naar het Uitvoeringsprogramma
milieumetingen 2001.
Dit programma maakt onderdeel uit van het Milieuprogramma 2001 dat als bijlage bij de
begrotingsstukken is gevoegd.
productieprestaties
Aantal rapporten voor vergunningen
Aantal rapporten voor preventieve handhaving
Aantal rapporten voor repressieve handhaving
Aantal overige rapporten
Verhouding aantal rapporten ten behoeve van handhaving
versus vergunningverlening

6

jaarverslag
2000
24
278
33
79
13:1

begroting
2001
50
275
25
70
4:1

jaarverslag
2001
21
240
36
130
13:1

Exploitatie: lasten en baten (in €)
08.04.04 Milieumetingen

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

apparaatskosten

1.551.142

1.473.461

1.738.732

-265.271

916.264
634.878

864.510
608.951

1.015.045
723.687

-150.535
-114.736

710.884

769.901

1.010.705

-240.804

631.767
30.136
48.981

659.511
38.571
71.819

898.149
40.520
72.036

-238.638
-1.948
-217

2.262.026

2.243.362

2.749.437

-506.075

direct
indirect

programmatische lasten
0500 1c
0500 1l
0500 1m

Kosten milieumetingen algemeen
Arbo-voorzieningen afdeling milieu
Kapitaallasten milieuwagens

totale lasten
baten
1500 0b

Milieumetingen voor derden

totale baten

325.666

402.215

482.169

79.954

325.666

402.215

482.169

79.954

Totaal verschillen
188

-426.121

08 Milieu
Door capaciteitsgebrek en afwezigheid van centrale ondersteuning heeft geen complete tijdverantwoording in 2001 plaatsgevonden Een goede toelichting op de geraamde en de werkelijk
toegerekende apparaatskosten is niet te geven.
De kosten milieumetingen algemeen zijn met € 238.638 overschreden. Dit is veroorzaakt door de
onderzoeken in het kader van de voorbereiding van infrastructurele werken.
In 2001 is het aantal opdrachten dermate groot geweest dat een aantal onderzoeken moest worden
uitbesteed. Bovendien stegen door het grote aantal onderzoeken de analysekosten. Deze kosten
voor het uitbesteden en die van de analysekosten zijn voorgefinancierd vanuit het budget
Milieumetingen.
Alle kosten worden na de afronding van onderzoeken gedeclareerd bij Verkeer & Vervoer. De
inkomsten (post 1500 06 Milieumetingen voor derden) zijn dus altijd later dan de uitgaven en
kunnen nooit allemaal in hetzelfde begrotingsjaar zijn verwerkt.

7

Investeringen (in €)
08.04.04 Milieumeetwagens

jaarrekening
2000

Investering cfm investeringsschema

152.501

begroting jaarrekening
2001
2001
0

verschil
2001

0

0

08.04.05 Handhaving groene wetten
Productomschrijving
De handhaving van de Boswet betrof in 2001 grotendeels het toezien op de naleving van en het
(strafrechtelijk) optreden tegen overtredingen van de meldingsplicht en de herplantplicht, in die
gevallen waar bomen zijn gekapt of anderszins teniet zijn gegaan. Daarnaast is in 2001 een start
gemaakt met de voorbereidingen voor het Boswetproject 2002 in het arrondissement Breda. Doel
van het project is het opheffen van tevoren geïnventariseerde overtredingen van de herplantplicht
van de Boswet. Dat project zal naar verwachting opleveren dat Brabant vele hectares bos rijker
wordt. Tegen overtreders die weigerachtig blijven om te herbeplanten, wordt proces-verbaal
opgemaakt. Zij lopen bovendien de kans door de strafrechter te worden veroordeeld om naast de
verplichting alsnog te herbeplanten ook een aanzienlijke boete aan de broek te krijgen.
De handhaving van de Natuurbeschermingswet betrof in 2001 het behandelen van meldingen over
overtredingen van het in de wet opgenomen verbod om zonder vergunning handelingen uit te
voeren die schadelijk zijn voor een beschermd natuurmonument. De provincie Noord-Brabant kent
17 beschermde natuurmonumenten.
De handhaving van de Flora- en faunawet is ook in 2001 nog niet aan de orde. Inmiddels staat
vast dat de in 1998 vastgestelde Flora- en faunawet met daarop gebaseerde uitvoeringsbesluiten
per 1 april 2002 in werking zal treden. De Flora- en faunawet treedt in de plaats van de Vogelwet
1936, de Jachtwet, de Wet bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten, de
soortenbeschermingsregeling van de Natuurbeschermingswet en levert voor de provincie ook extra
handhavingstaken op. De provincie is in 2001 in nauw overleg met de betrokken externe
handhavingsinstanties begonnen met het opstellen van een handhavingsdocument Flora- en
faunawet voor de provincie Noord-Brabant. Daarbij wordt rekening gehouden met het voor dit
onderwerp in ontwikkeling zijnde landelijke handhavingsdocument door het Expertisecentrum
Milieu van het Openbaar Ministerie. Beide handhavingsdocumenten zullen naar verwachting begin
2002 worden afgerond.
De handhaving van de Landschapsverordening Noord Brabant 1999 betreft het toezien op de
naleving van en het optreden tegen overtredingen van het in de verordening opgenomen verbod om
buiten de bebouwde kom borden te plaatsen die een aantasting opleveren van het landschapsschoon.
In de verordening staat welke borden nog wel zijn toegestaan en aan welke voorwaarden ze dan
moeten voldoen.
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Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
De geleverde prestaties met betrekking tot de Landschapsverordening zijn in de begroting 2001
opgenomen onder 08.04.05 maar behoren onder product 15.05.03 Algemene natuurkwaliteit.
De werkzaamheden van het projectteam Landschapsverordening (LSV) zijn volgens het door GS
vastgestelde plan van aanpak verlopen. Vanaf begin project tot 1 januari 2002 zijn ca.1500 borden
verwijderd. De doelstelling om alle borden buiten de bebouwde kom in beeld te brengen en in
strijd met de Landschapsverordening aan te schrijven is echter niet gehaald. Daarom hebben GS
besloten om het project te verlengen tot 1 januari 2003. Tevens is besloten de werkzaamheden
structureel voort te zetten.
De personele inzet voor 2002 voor de Landschapsverordening, alsmede de structurele personele
inzet na projectperiode, zal mede afhankelijk zijn van de invoering van de Flora & Faunawet en de
daaruit voortvloeiende werkzaamheden.
De praktijk van twee jaar handhaving, ervaringen van andere provincies en uitspraken van de
arrondissementsrechtbank hebben aanleiding gegeven om de Landschapsverordening Noord
Brabant 1999 (LSV) te wijzigen. De Landschapsverordening Noord Brabant 2002 is inmiddels
gereed en zal in 2002 worden vastgesteld.
Na vaststelling zal een brochure gemaakt worden over de meest gestelde vragen met betrekking tot
de Landschapsverordening Noord Brabant.
De implementatie van de GIS module veldwerkzaamheden is uitgesteld in verband met
beschikbare capaciteit van afdeling I&A. Afgesproken is om dit project in 2002 met spoed op te
pakken.
productieprestaties

jaarverslag
2000
237
3
nvt

Afwikkeling meldingen Boswet
Afwikkeling overtredingen Natuurbeschermingswet
Afwikkelingen zaken Flora- en Faunawet
LSV borden verwijderd
LSV processen verbaal
LSV bestuursdwangacties

6

begroting
2001
250-300
15
25
550
3
3

jaarverslag
2001
226
5
nvt
625
4
2

Exploitatie: lasten en baten (in €)
08.04.05 Handhaving groene wetten

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

335.946

342.906

636.209

-293.303

198.444
137.502

201.190
141.716

371.409
264.800

-170.219
-123.084

0

0

0

0

totale lasten

335.946

342.906

636.209

-293.303

totale baten

0

0

0

0

apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten

Totaal
verschillen

-293.303

Door capaciteitsgebrek en afwezigheid van centrale ondersteuning heeft geen complete tijdverantwoording in
2001 plaatsgevonden Een goede toelichting op de geraamde en de werkelijk toegerekende apparaatskosten is
niet te geven.
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NATUUR, BOS EN LANDSCHAP
Portefeuillehouder:Verheijen

1

Beleidsomschrijving
1 Doelen
Doel van het provinciale beleid voor natuur en landschap is duurzame instandhouding, herstel en
ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden in Noord-Brabant. Meer specifiek, het realiseren van de
groene en ecologische hoofdstructuur, het veiligstellen en ontwikkelen van natuur- en landschaps-waarden
buiten de groene hoofdstructuur, vergroten van het draagvlak voor het provinciale beleid, het instandhouden
van organisaties die het behoud en de ontwikkeling van natuur en landschap tot doel hebben en het
permanent uitvoeren van beleidsgericht natuuronderzoek en beleidsevaluaties.
De provincie stemt ontwikkelingen op het gebied van natuur en landschap af met de ontwikkelingen in het
kader van de reconstructie zandgronden.
2 Producten
15.05.01
Bij het product ‘Natuurbeleid in ontwikkeling’ staat het beleid centraal. We krijgen zicht op de ontwikkeling
van natuur en landschap en de effecten van de beleidsuitvoering door het monitoren van de aanwezigheid
van vogels en planten in de provincie. Dit helpt ons bij het ontwikkelen van nieuw beleid en het bijstellen
van bestaand beleid. Kennis van natuur en landschap in de provincie is verder van belang bij het
ontwikkelen van ruimtelijk beleid en milieubeleid en bij het opstellen van reconstructieplannen. Daarnaast
maken andere overheden en belangenorganisaties gebruik van de kennis van de provincie op het gebied van
natuur en landschap.
De belangrijkste beleidsdocumenten voor natuur en landschap, waar in 2001 over gecommuniceerd is met
de Brabantse burger, zijn het ‘Natuuroffensief natuur en landschap’ en de gebiedsplannen.
15.05.02
Het realiseren van de ecologische hoofdstructuur (EHS) is een belangrijke pijler onder het natuur-beleid.
Voor de EHS zijn kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen geformuleerd. De begrenzing van de EHS is
vastgesteld. Naast het aankopen van gronden in de EHS, richt de provincie zich op de kwalitatieve
doelstellingen, zoals opgenomen in de Natuurdoelenkaart. Voor de inrichting en het beheer van natuur- en
bosgebieden binnen de EHS vormen natuurgebiedsplannen de basis. De vaststellingsprocedures zijn in 2001
gestart.
15.05.03
De provincie wil buiten de EHS een algemene natuur- en landschapskwaliteit bereiken en handhaven. Een
voorbeeld daarvan zijn de kleine landschapselementen. Het provinciale beleid is vooral stimulerend. De
provincie geeft onder meer subsidie voor gemeentelijke landschapsbeleidsplannen, voor projecten agrarisch
natuur- en landschapsbeheer en soortenbescherming. Het Coördinatiepunt Landschapsbeheer, ondergebracht
bij Brabants Landschap, voert de ‘Beleidsregel natuur- en landschapsbeheer’ (1993) uit. In 2001 zijn nieuwe
activitieten opgepakt, zoals de uitvoering van de rijksnota ‘natuur voor mensen’, het statenbesluit van juni,
betreffende agrarisch natuurbeheer, en het project Sint-Oedenrode.
15.05.04
Om het draagvlak te vergroten subsidieert de provincie milieu- en natuurorganisaties, agrarische
organisaties en organisaties in de educatieve en recreatieve sector.

2

Stand van zaken beleidsrealisatie
In 2001 zijn er een aantal nieuwe activiteiten opgepakt, die in de begroting niet waren opgenomen en is het
beleid op enkele punten bijgestuurd.
Afwijkingen t.o.v. de begroting 2001
Vanwege de MKZ crisis kon er in het voorjaar van 2001 slechts beperkt gewerkt worden aan het
inventariseren van vogels en planten. Een deel van het veldwerk is niet uitgevoerd. De tijd, die in het
voorjaar vrijkwam is besteed aan het op orde brengen van de basics (o.a. klantenonderzoek, het
opstellen van werkinstructies veldwerk en karteren, en de archivering van de basisgegevens).
Consequenties voor het vaststellen van de kaarten bij het streekplan en het beoordelen van
bestemmingsplannen buitengebied heeft dit niet.
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De voorbereiding voor het vaststellen van de natuurgebiedsplannen heeft enkele maanden langer
geduurd dan gepland. Reden hiervoor was dat er extra tijd is gestoken in het overleg met betrokkenen
in en buiten het provinciehuis, onder meer het organiseren van extra voorlichtingsavonden om
zodoende het draagvlak voor het beleid te verstevigen

Ontwikkelingen in 2001
In de streekplandiscussie, die in 2001 gevoerd is, hebben GS en de maatschappelijke organisaties
aangegeven dat agrarisch natuurbeheer één van de pijlers van het beleid moet zijn. Ook het Rijk geeft
dat aan in de nota ‘Natuur voor mensen, mensen voor natuur’. In het najaar van 2001 hebben GS
besloten om een projectgroep agrarisch natuur- en landschapsbeheer in te stellen, die een
stimuleringsregeling gaat ontwikkelen.
Er is hard gewerkt aan de voorbereiding op de invoering van de Flora- en Faunawet en de nieuwe
Natuurbeschermingswet. Die invoering is enigszins vertraagd omdat het IPO-LNV overleg geen
duidelijkheid gaf over de verdeling van de middelen onder de provincies. PS hebben in het najaar
ingestemd met het implementatievoorstel Flora- en Faunawet.
Om de samenhang tussen de natuurwaarden binnen en buiten de EHS te versterken is het concept van
regionale natuur- en landschapseenheden ontwikkeld (RNLE’s). In het kader van het rijksbeleid (Natuur
voor mensen, mensen voor natuur) wordt een onderdeel van dit concept nader uitgewerkt in de ‘Proeftuin
Groene Woud’. Hier werken natuurbeheerders en bewoners samen met de verschillende overheden aan het
ontwikkelen van een RNLE. Daarnaast hebben de samenwerkende partijen in 2001 een breed gedragen
visie “Groene Woud” gepresenteerd. Hieraan is een uitvoeringsprogramma gekoppeld.
Na vaststelling van het nieuwe streekplan zullen de omgevingsfactoren, zoals ze in de begroting zijn
opgenomen, ingrijpend veranderen. Om daarvan een beeld te geven is op de volgende pagina een
informatieve vergelijking van de nieuwe taakstelling GHS en AHS opgenomen met de GHS, EHS uit
1993. Deze tabel wordt niet opgenomen in het provinciale jaarverslag.
De geplande, maar niet geleverde prestaties
Begrotings- Prestatie
Product
15.05.0
Een deel van het meetnetonderzoek
1
15.05.0
Een deel van de gebiedsdekkende kartering
1
15.05.0
Vaststellen nota natuur en landschap
1
15.05.0
Aankoop 270 in plaats van 475 ha
2
relatienotagebied

-

Kan niet ingehaald worden
Kan niet ingehaald worden
April 2002 *
Realisering is er afhankelijk van
dat LNV haar financiële bijdrage
voor de versnelde realisering van
de EHS levert.

Een deel van het veldwerk is niet uitgevoerd vanwege de MKZ crisis. Dit kan niet ingehaald worden,
omdat dit aan tijd gebonden is. Consequenties voor het vaststellen van de kaarten bij het streekplan en
het beoordelen van bestemmingsplannen buitengebied heeft dit niet.
Het opnemen van het vaststellen van de nota natuur en landschap in de begroting 2001 is een
ommissie geweest. In het afdelingsplan 2001 is opgenomen dat in april 2002 de nota vastgesteld
wordt. Deze datum wordt gehaald.
Mede doordat LNV in 2001 geen financiële bijdrage heeft geleverd aan het versneld realiseren van de
EHS is de planning niet gehaald. Wij overwegen om de planning in het investerings-schema bij te
stellen.

-

3

Voorstel

Budgetraming en -realisatie beleidsonderdeel (in €)
15
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2001
begroting

2001
Realisatie

2001
verschil

Totaal Lasten

14.225.711

13.719.898

505.813

Totaal Baten

1.231.838

1.435.154

203.316

Resultaat beleidsonderdeel

709.129
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15.05.01 Natuurbeleid in ontwikkeling
4

Productomschrijving
‘Natuurbeleid in ontwikkeling’ bevat het monitoren van natuur en landschap in Noord-Brabant en het
evalueren, ontwikkelen en bijstellen van beleid.
1 Monitoring en evaluatie
De provincie doet zelf onderzoek naar planten en broedvogels, middels meetnetonderzoek en
gebiedsdekkende kartering.
1. Jaarlijkse doet de provincie, op een beperkt aantal meetpunten, onderzoek naar broedvogels;
tweejaarlijks naar planten (‘meetnetonderzoek’). Aan de hand van de toestand van de natuur evalueert
het bestuur elke vier jaar haar eigen beleid. De resultaten daarvan publiceert de provincie in ‘De
toestand van de Brabantse natuur’.
2. Daarnaast brengt de provincie elk jaar de broedvogels, planten en waardevolle vegetaties van 10% van
het buitengebied in kaart. De resultaten van deze ‘gebiedsdekkende kartering’ worden vooral gebruikt
voor het veiligstellen van actuele en/of potentiële natuurwaarden bij beleidsontwikkeling en
plantoetsing. De cyclus is afgestemd met de streekplancyclus. Daarnaast wordt bij de planning rekening
gehouden met de bestemmingsplannen buitengebied, die in procedure zijn.
2 Nota natuur en landschap
De beleidsnota voor natuur en landschap 2002-2012, genaamd het “Natuur- en landschapsoffensief
Brabant”, beoogt sturing te geven aan het natuur- en landschapsbeleid van de provincie Noord-Brabant.
Nieuwe ontwikkelingen in het kader van het streekplan en de revitalisering van het landelijk gebied zijn
geïntegreerd met bestaand beleid en ideeën voor intensivering en vernieuwing. De beleidsnota geeft visie,
stelt prioriteiten en is sterk uitvoeringsgericht.
De nota sluit aan bij de rijksnota ‘Natuur, bos en landschap in de 21e eeuw’.
3 Visievorming natuurgebieden, natuurgebiedsplannen en regionale natuur- en
landschapseenheden (RNLE’s)
Onder het product ‘natuurbeleid in ontwikkeling’ valt ook de visievorming voor een aantal grote
samenhangende gebieden met natuur- en landschapswaarden. Deze vindt plaats in samenhang met de
ontwikkeling van het beleid met betrekking tot RNLE’s.
4 Groen in en om de stad (GIOS)
De provincie wil, evenals het Rijk (GIOS), bij de ontwikkeling van het natuurbeleid nadrukkelijk de
kwaliteit van natuur en landschap in en rond de steden en dorpen in Brabant versterken. Stedelijke functies
kunnen een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van natuur en landschap in het stedelijk gebied,
maar ook in het landelijk gebied.
5 Ontsnipperingsbeleid
De natuur in Brabant is te veel versnipperd door infrastructuur en bebouwde zones. De provincie heeft
inmiddels beleid ontwikkeld voor ontsnippering van natuur rond de provinciale wegen. In 2001 is een plan
van aanpak opgesteld, waarin 396 projecten nader uitgewerkt zijn in gebiedsclusters. De volgende stap is
dat aanvullend ecologisch onderzoek en onderzoek naar de ondergrondse infrastructuur en de
omgevingsfactoren plaatsvindt, waarna prioriteiten gesteld gaan worden. In het nieuwe streekplan en de
nota NBL zal aandacht besteed worden aan de ruimtelijke ontsnippering in stedelijke zones.
6 Revitalisering landelijk gebied
De revitalisering van het landelijk gebied biedt kansen voor de natuur. Belangrijke voorwaarden zijn herstel
van bodem- en watersystemen en het terugdringen van de milieudruk en ruimtedruk. Het gaat daarbij om
het ontwikkelen van een adequate integrale zonering van extensieve en intensieve functies in het landelijk
gebied. De in 2000 uitgebrachte provinciale nota Landschapsbeeld geeft interessante handreikingen voor
het ontwikkelen van een goede landschapskwaliteit.
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7 Programma Beheer
Programma Beheer is een rijkssubsidieregeling voor natuurontwikkeling en natuurbeheer, gebaseerd op de
natuurgebiedsplannen. In 2001 zijn voor de gehele provincie de natuurgebiedsplannen in ontwerp
vastgesteld (zie 15.05.02).

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Productieprestaties

jaarverslag
2000

Uitvoeren meetnetonderzoek vogels en
Uitvoeren meetnetonderzoek planten
Uitvoeren gebiedsdekkende kartering vogels en
Uitvoeren gebiedsdekkende kartering planten
Visie Groene Woud gereed
-

6

begroting jaarverslag
2001
2001
100%
88%
50%
43%
10%
5%
10%
4%
2e helft 2001 2e helft 2001

De doelstellingen voor het meetnetonderzoek en de gebiedsdekkende kartering zijn zowel voor
vogels, als voor planten niet gehaald als gevolg van de MKZ-crisis. Dit heeft geen consequenties voor
het vaststellen van de kaarten bij het streekplan en het toetsen van bestemmingsplannen buitengebied.
Behalve een visie Groene Woud is er in 2001 ook al een uitvoeringsprogramma vastgesteld.

Exploitatie: lasten en baten (in €)
15.05.01 Natuurbeleid in ontwikkeling

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

1.399.639

1.732.985

2.116.350

-383.365

749.165
650.474

958.991
773.994

1.204.039
912.311

-245.048
-138.317

programmatische lasten

1.256.802

926.800

868.963

57.837

0620 1c
0620 8a

Kosten ecologisch onderzoek
Toestand Brabantse natuur

245.534

41.668

48.421

40.450

-65

-6.753
65

0620 9f
0620 9k

Gebiedsdekkende kartering
Uitgaven terzake van uitvoering
natuurbeleidsplan
Visievorming natuurgebieden

apparaatskosten
direct
indirect

0620 9x

totale lasten

915.789

8.395
842.703

6.464
775.309

1.931
67.394

55.029

34.034

38.834

-4.800

2.656.441

2.659.785

2.985.313

-325.528

7.011

3.903

18.749

14.846

7.011

3.903

18.749

14.846

Baten
1620 9a

Overige baten natuur- en landschapszorg

totale baten

Totaal
verschillen

-

-310.682

In de informatieve slotwijziging 2001 is een bedrag van € 7.340,- bijgeraamd op 06201c en op
16209a € 14.680,-, als vergoeding voor ecologisch onderzoek in het kader van het landelijk
meetnet.
Toelichting 06209x: Vanwege extra inzet in het ‘Groene Woud’ is hier een overschrijding geweest.
Omdat de voorbereiding van de nota NBL meer tijd heeft gekost dan gepland, is het saldo van
begrotingspost 06209k overgeheveld naar 2002, bedoeld voor onder meer de communicatie over de
nota NBL.

196

15.05.02 Ecologische hoofdstructuur
4

Productomschrijving
Voor het realiseren van de EHS zet de provincie de volgende instrumenten in:
Het subsidiëren van aankopen van natuurgebieden, bossen en reservaatsgebieden door Brabants
Landschap en Natuurmonumenten.
Het realiseren van ecologische verbindingszones door het subsidiëren van de aanleg door
waterschappen en gemeenten.
Het opstellen van natuurgebiedsplannen voor de gehele EHS, als kader voor subsidieverlening voor
inrichtings- en beheersprojecten.
Het voeren van het secretariaat van de nationale parken de Loonse en Drunense Duinen en de
Biesbosch en het geven van sturing en begeleiding aan de totstandkoming van het
grensoverschrijdende park De Zoom-Kalmthout.
Daarnaast is er algemeen natuur- en bosbeleid ter bescherming en ontwikkeling van natuur en bos binnen
de EHS en ook daarbuiten.
Het uitvoeren van provinciale taken en het formuleren van provinciaal beleid inzake de ‘groene
wetten’ Natuurbeschermingswet, Jachtwet, Vogelwet, Natuurschoonwet en Boswet. De bescherming
van gebieden die aangewezen zijn in het kader van de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn en Wetlands,
vraagt de komende jaren extra aandacht in relatie tot de ruimtelijke ontwikkeling. Dit geldt ook voor
de wettelijke beschermde status van soorten ingevolge de Natuurbeschermingswet en de Vogelwet.
Het leveren van een bijdrage aan de implementatie van de Flora- en Faunawet en de nieuwe
Natuurbeschermingswet. In de begroting 2001 was de verwachting dat deze wetten in 2001 in
werking zouden treden. De provincie krijgt in deze nieuwe regelgeving een groot aantal
bevoegdheden, waaronder het verlenen van ontheffingen en vrijstellingen, die in de plaats komen
van de huidige vergunningen in het kader van de Jachtwet. In 2001 zijn de gevolgen van deze
nieuwe regelgeving in beeld gebracht worden in een concept beleidsnota Flora en Faunawet.
Het uitvoeren van het bosbeleid en stimuleringskader Brabantse bossen. Dit houdt in de bevordering
van samenwerking tussen kleine boseigenaren, het stimuleren van projecten gericht op
kennisvergroting, voorlichting en vermarkting van producten in de bossector, het stimuleren van
geïntegreerd bosbeheer en van de realisering van stadsregionale bossen.
Instelling park Loonse en Drunense Duinen
De instelling van het park Loonse en Drunense Duinen is niet gerealiseerd in 2001 maar zal in april
2002 plaatsvinden.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
productieprestaties
Aantal ha gesubsidieerde traditionele grondaankopen
Aantal ha gesubsidieerde grondaankopen 1e en 2e fase
Aantal ha gesubsidieerde grondaankopen 1e fase
Aantal ha gesubsidieerde grondaankopen 2e fase
Te realiseren lengte aan ecologische verbindingszones (km)
met provinciale subsidie
Aantal gesubsidieerde ha geintegreerd bos
Instellen Loonse en Drunense Duinen tot nationaal park
Beleidsnota Flora en Faunawet
(voorlopige) Interne handleiding Vogel- en Habitatrichtlijn
-

jaarverslag
2000
727

begroting
2001
160

jaarverslag
2001
103

9,3

322
153
15

55
155
*

2.250
2.482
Januari 2001
Febr. 2002
2e helft 2001 2e helft 2001
Najaar 2001

Met POP subsidies is 18 ha 2e fase aangekocht, die hier niet zijn meegeteld.
Betreffende gerealiseerde ecologische verbindingszones zijn nog geen gegevens beschikbaar.
Mede doordat LNV in 2001 geen financiële bijdrage heeft geleverd aan het versneld realiseren van de
EHS is de planning niet gehaald.
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6

Exploitatie: lasten en baten (in €)
15.05.02 Ecologische hoofdstructuur

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

944.138

1.047.054

741.400

305.654

516.029
428.109

579.653
467.401

419.298
322.102

160.355
145.299

7.309.850

7.333.843

7.220.480

113.364

apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
0620 1a
0620 1b
0620 2a
0620 2b

0620 2c
0620 8b
0620 9a
0620 9e
0620 9h
0620 9i
0620 9k
0620 9m
0620 9n
0620 9o
0620 9p
0620 9q
0620 9w
0620 9y

Toevoeging aan reserve bijdragen in kosten
aankoop relatienotagebieden
Kapitaallasten ter zake van bijdragen voor
aankoop van natuur- en recreatiegebieden
Kosten toepassing relatie notabeleid
Kapitaallasten terzake van bijdragen in
kosten aankoop relatienotagebieden 1e
tranche

0

Robuuste verbindingszone Beerze-Dommel
Bijdrage Aakvlaaiproject
Vereniging tot Behoud van
Natuurmonumenten in Nederland
Uitgaven terzake van het natuurbeleidsplan
Coordinatiepunt landschapsbeheer
Kapitaallasten relatienotagebieden
Uitgaven terzake van uitvoering natuurbeleidsplan

2.327.207

2.333.467

-6.260

5.657
1.098.414

5.287
1.185.003

5.270
1.189.784

17
-4.781

40.630

-40.630
0
122.538

122.537

122.538

0

2.537
385.713
586.255

17.083
363.024
576.668

7.391
363.024
579.133

9.692
0
-2.465
0

338.548
1.486.130

334.986
1.486.130

334.191
1.486.130

795
0

386.214

508.812

496.749

12.063

177.953

202.693

165.710

36.983

453.780
5.718

180.335
6.807

181.512
4.275

-1.177
2.532

95.930

17.271

33.214

-15.943

8.253.988

8.380.897

7.961.880

419.018

383.300
171.126

508.812
202.693

506.847
190.069

-1.965
-12.624

95.930

17.271

53.239

35.968

363.024

363.024

0

40.587

40.587

1.153.766

61.966

Bosbeleid
Aandeel in rente en aflossing inzake
leningen Groenfonds
Uitvoering projecten Nationaal Park de
Biesbosch
Uitvoering projecten Nationaal Park
Loonse en Drunense duinen
Stelpost Intensivering natuurbeleid
Uitvoering natuurbeleidsplan: aanvullende
beheersbijdrage Brabants landschap
Uitvoering Natuurbeschermingswet

totale lasten

2.164.464

baten
1620 9b
1620 9c
1620 9d
1620 9g
1620 9h

Uitkering Nationaal Park de Biesbosch
Uitkering Nationaal Park Loonse en
Drunense duinen
Rijksuitkering uitvoering
natuurbeschermingwet
Bijdrage WHP-2 ten behoeve van ecologische
verbindingszones
Rijksuitkering verbindindingszone Beerze-Dommel

totale baten

650.356

1.091.800
Totaal
verschillen

-

480.983

06202c en 16209h: € 40.630,- bijgeraamd in de informatieve slotwijziging
06209a: De declaratie is in 2001 te laat ontvangen om nog in 2001 uit te kunnen betalen. Het bedrag
is overgeheveld.
06209o en 06209p: Overgeheveld
198

7

Investeringen (in €)
15.05.02 Bijdrage in kosten aankoop
natuur- en recreatiegebieden

jaarrekening

Investering cfm investeringsschema

15.05.02 Bijdrage in kosten aankoop
relatienotagebieden (1e fase)

15.05.02 Bijdrage in kosten aankoop
relatienotagebieden (2e fase)

-

8

2000

2001

2001

2001

1.718.000

1.118.261

599.739

begroting jaarrekening

verschil

2000

2001

2001

2001

1.159.698

8.409.000

848.014

7.560.986

begroting jaarrekening

verschil

jaarrekening

Investering cfm investeringsschema

verschil

3.034.364

jaarrekening

Investering cfm investeringsschema

begroting jaarrekening

2000

2001

2001

2001

143.152

239.000

0

239.000

Aan de post 1e fase relatienotagebieden zijn extra middelen toegevoegd voor versnelde realisering
van de EHS. Mede doordat LNV geen extra bijdragen beschikbaar stelt heeft deze versnelling geen
invulling gekregen. Wij overwegen om het investeringsschema elke marap-periode bij te stellen als
bekend is welke investeringen in de komende marap-periode te verwachten zijn.

Reserves en voorzieningen in (€)
15.05.02 Bijdrage in kosten aankoop
relatienotagebieden

jaarrekening
2000
88.539

Stand per 31-12 ( in €)

begroting jaarrekening
2001
93.851

2001
93.851

verschil
2001
0

15.05.03 Algemene natuurkwaliteit
4

Productomschrijving
De algemene natuurkwaliteit uit zich vooral in agrarisch gebied, waar geen middelen en regelgeving vanuit
de EHS voorhanden is. Het product ‘Algemene natuurkwaliteit’kenmerkt zich dan ook met name door
wervende en stimulerende instrumenten.
Het subsidiëren van kleine landschapselementen, kleinschalige natuurbouw, biotoopverbetering voor
specifieke soorten en het subsidiëren van vrijwilligersgroepen. Onder dit product valt ook het
subsidiëren van gemeenten voor (inter)gemeentelijke landschapsbeleidsplannen. De uitvoering van
de subsidieregeling landschapsbeheer uit de Subsidieverordeng natuur, bos en landschap Provincie
Noord-Brabant is gemandateerd aan het coördinatiepunt Landschapsbeheer van Stichting het NoordBrabants Landschap.
Het subsidiëren van agrarisch natuurbeheer, veelal aan georganiseerde groepen. Het gaat daarbij om
projecten, gericht op onderzoek, draagvlak en uitvoering.
Soortenbeleid: Het gaat hier om extra bescherming van rode lijst soorten, die met het huidige EHS
beleid onvoldoende beschermd worden.
De werkzaamheden van het projectteam Landschapsverordening (LSV) zijn volgens het door GS
vastgestelde plan van aanpak verlopen.Vanaf begin project tot 1 januari 2002 zijn ca.1500 borden
verwijderd.
De doelstelling om alle borden buiten de bebouwde kom in beeld te brengen en in strijd met de
Landschapsverordening aan te schrijven is echter niet gehaald. Daarom hebben GS besloten om het
project te verlengen tot 1 januari 2003. Tevens is besloten de werkzaamheden structureel voort te zetten.
De personele inzet voor 2002 voor de Landschapsverordening, alsmede de structurele personele inzet na
projectperiode, zal mede afhankelijk zijn van de invoering van de Flora & Faunawet en de daaruit
voortvloeiende werkzaamheden.
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De praktijk van twee jaar handhaving, ervaringen van andere provincies en uitspraken van de
arrondissementsrechtbank hebben aanleiding gegeven om de Landschapsverordening Noord Brabant 1999
(LSV) te wijzigen. De Landschapsverordening Noord Brabant 2002 is inmiddels gereed en zal in 2002
worden vastgesteld.
Na vaststelling zal een brochure gemaakt worden over de meest gestelde vragen met betrekking tot de
Landschapsverordening Noord Brabant.
De implementatie van de GIS module veldwerkzaamheden is uitgesteld in verband met beschikbare
capaciteit van afdeling I&A.Afgesproken is om dit project in 2002 met spoed op te pakken.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
productieprestaties

jaarverslag
2000

Aantal opgeloste ontsnipperingsknelpunten
Aantal soortbeschermingsplannen
Aantal uitvoeringsprojecten soortbescherming
Aantal projecten voor herstel en instandhouding kleine
landschapselementen, kleinschalige natuurbouw, biotoopverbetering voor specifieke soorten en vrijwilligersgroepen
LSV borden verwijderd
LSV processen verbaal
LSV bestuursdwangacties
Nog geen gegevens beschikbaar.

6

begroting
2001
2a3
2a3
4
250

jaarverslag
2001
2
2
6
*

550
3
3

625
4
2

Exploitatie: lasten en baten (in €)
15.05.03 Algemene natuurkwaliteit

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

537.316

722.045

436.707

285.338

311.280
226.036

423.075
298.970

251.543
185.164

171.532
113.806

750.738

845.903

781.733

64.170

20.136
318.056
159.693
89.372
86.375

15.514
322.434
224.392
90.756
113.445

590
322.434
188.469
80.866
113.511

14.924
0
35.923
9.890
-66

57.091

61.260

57.775

3.485

apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
0620 9g
0620 9h
0620 9l
0620 9r
0620 9t
0620 9u
0620 9z

Uitgaven Ral/Rol regeling
Coördinatiepunt landschapsbeheer
Agrarisch natuurbeheer
Uitvoering soortenbeleid
Uitvoering natuurbeleidsplan: natuur op
kleine schaal
Uitvoering natuurbeleidsplan:
landschapsbeleidsplannen
Inventarisatie landschapsverordening

totale lasten

20.015

18.102

18.088

14

1.288.054

1.567.948

1.218.440

349.508

68.067
34.034

68.067
68.068

68.067
34.034

0
-34.034

60.140
100.399

60.140
100.399

262.639

126.504

baten
1620 9e
1620 9f
1620 9h
1620 9i

Uitvoering soortenbeleid (IMP)
Rijksbijdrage kennisinfrastructuur
programmabeheer
Rijksuitkering verbindingszone Beerze-Dommel
Rijksbijdrage het groene woud

totale baten

102.101

136.135
Totaal verschillen

200

476.012

-

16209h: In de informatieve slotwijziging € 60.139 bijgeraamd.
16209i: In de informatieve slotwijziging € 100.399 bijgeraamd.
16209f: Overgeheveld
06209l: Overgeheveld
06209r: Overgeheveld

15.05.04 Draagvlak uitvoering
4

Productomschrijving
Onder het product ‘Draagvlak uitvoering’ valt onder andere de subsidiëring van de volgende organisaties:
Stichting Het Noord-Brabants Landschap.
Hoofddoel: het behoud en herstel van natuur en landschap
Subdoelen: zorg voor het milieu, voorlichting, educatie en recreatie
Kerntaken: aankopen en beheren van natuurgebieden
Stichting Brabantse Milieu Federatie (BMF).
Doel: de beoordeling, beïnvloeding of begeleiding van het handelen of nalaten van het handelen op
het gebied van milieuzorg en het milieubeheer in de breedste zin van het woord; het initiëren en
gaande houden van activiteiten van particulieren en organisaties, die zowel vrijwillig als
professioneel op dit gebied werkzaam zijn.
Provinciale consulentschap natuur- en milieueducatie.
Doel: een meer duurzame samenleving.
Taak: natuur- en milieueducatie.
Natuur- en recreatieschap Nationaal Park De Biesbosch.
Doel: het uitvoeren en ontwikkelen van beleid voor natuur, landschap en recreatie.
Middelen: Verordeningen, toezicht, voorlichting, educatie, gastheerschap.
Schaapskudden
Worden door Staatsbosbeheer ingezet ten behoeve van het beheer van heideterreinen. Tevens wordt
het Kempische heideschaap teruggefokt. Enkele kudden worden financieel ondersteund.
Noord-Brabants natuurmuseum
Vanwege de bijdrage aan het draagvlak voor het natuur- en landschapsbeleid ondersteunt de
provincie dit museum extra gedurende drie jaar.
Kennisplatform voor Programma Beheer.
Het kennisplatform, waaraan de belangrijkste partijen met kennis en mogelijkheden voor
natuurbeheer en natuurontwikkeling deelnemen, levert een bijdrage aan de noodzakelijke
communicatie rond het subsidiestelsel Programma Beheer. Er zijn twee steunpunten ingesteld. Een
algemeen kennissteunpunt bij de provincie en een steunpunt agrarisch natuurbeheer bij de ZLTO.
Kleinere organisaties, die met educatie en vrijwilligerswerk bezig zijn

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
In de begroting zijn geen prestatie-indicatoren opgenomen.
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Exploitatie: lasten en baten (in €)
15.05.04 Draagvlak uitvoering

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

50.781

78.251

42.829

35.422

27.174
23.607

43.302
34.949

23.532
19.297

19.770
15.652

1.453.373

1.538.829

1.511.436

27.393

56.723
406.013

56.723
463.924

56.723
463.652

-1
272

119.199
588.808

114.956
614.460

114.956
614.460

0
0

1.361
220.278

1.361
225.384

1.388
225.384

-26
1

10.612

10.971

6.433

4.537

34.034
16.345

34.034
17.017

34.034
-5.594

0
22.610

totale lasten

1.504.154

1.617.080

1.554.265

62.815

totale baten

0

0

0

0

apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
0600 9d
0600 9e
0600 9f
0620 9b
0620 9c
0620 9d
0620 9j
0620 9s
0620 9v

Europees Instituut Natuurbeleid
Subsidie aan de stichting Brabantse
Milieufederatie
Milieu-educatie
Subsidie aan de stichting "Het NoordBrabants Landschap".
Subsidies t.b.v. schaapskudden
Bijdrage aan het Recreatieschap Nationaal
Park de Biesbosch
Uitgaven met betrekking tot ontwikkelingen
van recreatie, natuur en landschap
Projectbijdrage Brabants Natuurmuseum
Uitvoering natuurbeleidsplan: actieplan
draagvlakvergroting

Totaal
verschillen
•

06209v: Overgeheveld.
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SOCIAAL ECONOMISCHE ZAKEN
Portefeuillehouder: O.Hoes

Beleidsomschrijving
Het sociaal-economisch beleid van de provincie is gericht op het versterken van de economische structuur
en het verbeteren van de concurrentiepositie in het bijzonder met het oog op behoud en groei van de
werkgelegenheid en op bevordering van de kwaliteit daarvan. Het beleid in 2001 was in het bijzonder
gericht op:
Versterking van de concurrentiepositie en innovatiekracht van het Noord-Brabants bedrijfsleven
Verbetering van de kwaliteit van de toeristisch-recreatieve sector en ontwikkeling van de sector tot
een belangrijke economische drager in het landelijk gebied;
Creëren van expansiemogelijkheden voor het bedrijfsleven binnen aanvaardbare maatschappelijke en
ruimtelijke voorwaarden via met name revitalisering van bedrijventerreinen en het stimuleren van
zorgvuldig ruimtegebruik;
Verminderen van het aantal langdurig baanlozen via ondermeer een specifiek op deze groep gericht
participatieproject;
Het bevorderen van voldoende geschoold en deskundig personeel voor het bedrijfsleven en het
verbeteren van de aansluiting tussen bedrijfsleven en onderwijssector;
Voortzetten en intensiveren van de interregionale samenwerking via ondermeer het Interreg
programma ;
De verdere professionalisering en verankering van de regionaal-economische samenwerking middels
de Regionaal Economische Actie Programma’s (REAP’s) ;
een meer dan evenredige vermindering van de milieubelasting in termen van energie- en
ruimtegebruik en van emissies naar lucht, water en bodem
de versterking van het Projectbureau Energie 2050 bij de uitvoering van het duurzaam energiebeleid.
Bovenstaande beleidsdoelstellingen zijn in de begroting 2001 vastgelegd en vormen een nadere uitwerking
en het bestuursakkoord 1999-2003. In 2001 zijn verschillende beleidsnota’s en actieprogramma’s
opgesteld. ’Vermeldenswaard zijn:
Uitvoeringsprogramma Economisch beleid 2001 (november 2000)
Beleidsnota Toerisme en Recreatie “(Ont)spannend Brabant”
Visienota TIPP ‘Ruimte maken voor Kwaliteit’(GS 03-04-2001)
Afsprakenkader Projectbureau Energie 2050 en werkplan 2002
Bij de uitvoering van het beleid zijn we in 2001 geconfronteerd met een teruggang van de economie. De
gebeurtenissen van 11 september 2001 hebben dit proces verder versterkt of in ieder geval meer manifest
gemaakt. In de cijfers over 2001 komt deze ontwikkeling ook naar voren. Er is sprake van een duidelijke
teruggang van de groei zowel de werkgelegenheid, de export als de produktie. In de uitgifte van
bedrijventerreinen is deze teruggang in veel mindere mate waarneembaar.
Sociaal economische zaken
Werkgelegenheidsgroei (werkzame personen)
Aantal niet-werkende werkzoekenden
Aantal openstaande vacatures
Groei BBP – Brabant
Groei BBP – Nederland
Groei exportvolume – Brabant
Groei exportvolume – Nederland
Aantal hectare uitgegeven bedrijventerrein
Aantal hectare aanbod bedrijventerreinen
Waarvan terstond beschikbaar aantal hectare

2000
28.490
62.038
28.900
4,60%
4,25%
10,20%
9,50%
318
1.234
624

2001
19.630
55.192
26.750
1,00%
1,00%
2,30%
2,25%
285
1.083
474

2002
14.000
54.500
25.000
1,40%
1,25%
3,70%
3,50%
260
953
Onbekend

Bron: Etin Adviseurs (de cijfers over 2001 en 2002 betreffen ramingen)

In de voorjaarsnota 2001 zijn additionele middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van de volgende
ontwikkelingen en activiteiten:
De financiering van een aantal pilotprojecten op het terrein van kennis- en innovatie, vooruitlopend op
besluitvorming in het kader van het ICES-traject ;
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-

het opzetten van een kenniscentrum bij het BBT en het bevorderen van de ontwikkeling en toepassing
van ICT in de toeristisch-recreatieve sector
aanvullende cofinancieringsmiddelen voor de regeling TIPP ten behoeve van de herstructurering en
revitalisering van bedrijventerreinen;
de voorbereiding van de oprichting van de herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen;
Versterking van de uitvoeringsstructuur rond de regionale energiecoördinatoren, ondersteuning van
gemeenten en bedrijven bij de uitvoering van duurzaam energiebeleid en kennis-, informatie en
voorbeeldprojecten;
enkele projecten gericht op de aansluiting (technisch) onderwijs – arbeidsmarkt;
Continuering van de activiteiten en het secretariaat van PACT Brabant;

-

2

Stand van zaken beleidsrealisatie
Zie hiervoor de verschillende producten

3

Budgetraming en -realisatie beleidsonderdeel (in €)
17

Sociaal Economische Zaken

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

Totaal Lasten

26.177.263

39.540.006

-13.362.743

Totaal Baten

11.951.771

27.224.436

15.272.665

Resultaat beleidsonderdeel

1.909.922
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17.01 SOCIAAL ECONOMISCH BELEID
17.01.01 Economische beleidsontwikkeling en structuurversterking
Productomschrijving
Binnen het product economische beleidsontwikkeling en –structuurversterking zijn de volgende werkvelden
te onderscheiden:
Innovatie, technologie, kennistransfer en ICT;
Toerisme en recreatie;
Economie, Milieu en Ruimte;
Relatiebeheer gericht op externe netwerkvorming.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Innovatie, technologie, kennistransfer en ICT
In de bestuursperiode 1999-2003 is een ontwikkeling in gang gezet gericht op kennisintensivering van de
economie. Kennis, innovatie en ICT zijn daarbij steeds meer de drijvende krachten achter een groot aantal
sociaal, economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Innovatie raakt daarom nagenoeg alle
provinciale beleidsterreinen en activiteiten. Het provinciaal innovatie- en technologie-beleid richt zich
daarbij in generieke zin op een beperkt aantal samenhangende beleidsprioriteiten en beleidsaccenten, met
als doel het versterken van de internationale concurrentiekracht van het Noordbrabantse bedrijfsleven.
Cruciaal daarbij is het toenemende besef dat ook in de zogenoemde, op kennis gefundeerde “nieuwe
economie” de basis voor verdere groei wordt gevormd door het industrieel fundament van Noord-Brabant.
Juist de sterke verwevenheid van industrie en diensten biedt nieuwe kansen voor kennisintensieve nieuwe
product-markt en dienstencombinaties. In het begrotingsjaar 2001 is dit tot uitdrukking gekomen in de
extra inzet van menskracht en middelen voor innovatie-en technologiebeleid.
Via een viertal beleidsporen wordt hieraan vorm gegeven. De acties in het kader van deze vier
beleidsporen lopen als een rode draad door de gehele bestuursperiode heen. In 2001 heeft dit geresulteerd
in een groot aantal concrete acties en projecten.
Spoor 1: In het kader van de Zuid-Nederlandse Alliantie is in 2000 een “Innovatieplan en
uitvoeringsprogramma Zuid-Nederland” ontwikkeld, gericht op versterking en ontwikkeling van de
kenniseconomie in Zuid-Nederland. Op basis van dit innovatieplan zijn in augustus 2001 in het kader van
het ICES-traject vier investeringsvoorstellen ingediend bij het ministerie van Economische Zaken voor vier
verschillende thema’s.
Spoor 2: In het kader van de IPO-EZ convenant is in 2001 uitvoering gegeven aan het eerste jaar van de
samenwerkingsovereenkomst met Syntens en participeert Noord-Brabant in het pilot-project technostarters,
gericht op een betere afstemming en coördinatie van provinciale initiatieven op het gebied van
ondernemerschap en zogenoemde technologie(starters).
Spoor 3: In april 2001 is op succesvolle wijze het Europese RITTS-programma voor Innovatie en technologiestimulering in het MKB afgesloten. Als follow-up van het RITTSprogramma is in mei 2001 een
voorstel voor het programma Innovatieve Acties ingediend en in december door de Europese commissie
gehonoreerd. Hiermee kan het innovatie-programma vor het MKB de komende jaren versterkt worden
voortgezet.
Spoor 4: In het UEB-programma 2001 is op het terrein van kennis en innovatie . speciale aandacht
uitgegaan naar het stimuleren van ICT-ontwikkelingen. In 2001 zijn drie concrete projecten ondersteund in
het project Kenniswijk Eindhoven, en is een grote manifestatie voorbereid over ICT-toepassingen in het
Brabantse MKB, die in maart 2002 zal plaats hebben.
Toerisme/recreatie
Volgend op het Beleidskader Toerisme en Recreatie ‘(Ont)Spannend Brabant’ kon aan het eind van het
verslagjaar het Uitvoeringskader met dezelfde naam worden afgerond. Dit Uitvoeringskader is een concrete
uitwerking van het provinciale beleid op toeristisch-recreatief vlak. Voor de komende vijf jaar (2002 t/m
2006) is hiermee een belangrijke leidraad vastgesteld voor onze activiteiten met als doel de toeristischrecreatieve sector vooral kwalitatief op een nog hoger plan te brengen. Rode draad is de bevordering van
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diversiteit en kwaliteit van het toeristisch product. De concrete project-uitvoering zullen wij zoveel
mogelijk uitbesteden aan intermediaire en/of koepelorganisaties binnen de sector, zoals aan het Brabants
Bureau voor Toerisme (BBT), brancheorganisaties (o.a. RECRON en HISWA) en zo mogelijk aan het
Platform Brabants Toeristisch Bedrijfsleven (PBTB).
In lijn met ons besluit om het BBT in te zetten voor de uitvoering van verschillende activiteiten en
projecten, werden in het verslagjaar belangrijke aanzetten gegeven voor de verdere professionalisering van
deze organisatie. Zo konden de onderhandelingen worden afgerond rond de invoering van de
budgetsubsidie voor het BBT. Ten bedrage van de structurele provinciale subsidie vragen wij het BBT
voortaan verschillende, van tevoren afgesproken activiteiten en projecten uit te voeren die moeten leiden
tot verrijking en verbreding van het toeristisch-recreatief product. Voorts is binnen deze verzakelijkte
subsidierelatie een specifiek beleidspunt om van het BBT het Brabantse kenniscentrum op toeristischrecreatief vlak te maken. Het verzamelen van cijfermateriaal en het monitoren van trends in
consumentengedrag vormen hierbij de kern. Toepassing van ICT-instrumenten (met name in verband met
de Brabantse Boekingscentrale) en implementatie en verbreding van ketensamenwerking (conform TREKBrabant) zijn essentiële opdrachten voor het BBT. Aan het einde van het verslagjaar heeft het BBT een
aanvang gemaakt met de opstelling van een strategisch bedrijfsplan voor de komende jaren, waarbinnen
ICT-toepassing en ketensamenwerking als provinciale opdracht een plek krijgen.
Tot de algehele professionalisering van de toeristisch-recreatieve sector rekenen wij ook de Noordbrabantse
VVV-structuur. Niet alleen omdat de landelijke koepel van VVV’s, de ANVV, dit zo heeft besloten, maar
ook vanuit het oogpunt van een goede concurrentiepositie willen wij bijdragen aan de professionalisering
van de VVV-structuur door de opzet van Regio-VVV’s. Aan het begin van het verslagjaar hebben wij een
Noord-Brabant-brede conferentie over dit onderwerp belegd en hebben wij vervolgens in Noordoost- en
Zuidoost-Brabant de opstelling van een ondernemingsplan voor een Regio-VVV financieel ondersteund.
In relatie tot het nieuwe streekplan ‘Brabant in Balans’ is eind 2001 vanuit het beleidsveld toerisme en
recreatie veel energie gestoken in de totstandkoming van het zogeheten Afsprakenkader Toerisme en
Recreatie. Dit afsprakenkader gaat in op de ontwikkelingsmogelijkheden voor toerisme en recreatie in het
buitengebied en werd in samenwerking met het Platform Brabants Toeristisch Bedrijfsleven (PBTB), de
ZLTO, de BMF en de provincie opgesteld. Datgene wat tussen deze partijen in het Afsprakenkader is
overeengekomen, heeft inmiddels zijn uitwerking gekregen in het streekplan.
Het Uitvoeringsprogramma Economisch Beleid (UEB) was in het verslagjaar het financiële kader voor
cofinanciering van projecten. Een van de spraakmakende projecten die wij in 2001 via dit subsidieprogramma hebben ondersteund is het NORT-project. Dit project houdt in dat er bedrijfs-consulenten
worden ingezet om kwaliteitsverbetering, professionalisering en samenwerking in de toeristisch recreatieve
sector te stimuleren.
Verder werd in het verslagjaar een financiële stimulans gegeven aan de opzet van het Routebureau Brabant,
dat coördinerende taken moet gaan vervullen in de verbetering van de recreatieve routenetwerken. Ook de
start van een pilotproject dat betrekking heeft op natuurontwikkeling op recreatiebedrijven - en daarmee
bijdraagt aan de kwalitatieve verbetering van de verblijfsaccommodatie - ontving een UEB-bijdrage.
Economie, milieu en ruimte
Tender InvesteringsProgramma’s Provincies
In mei 2001 is de ruimtelijk-economische visie voor de Tender Investeringsprogramma’s Provincies onder
de titel “Ruimte maken voor Kwaliteit” vastgesteld. Op basis van deze visie is een eerste Investeringsprogramma opgesteld en ingediend bij het Ministerie EZ voor subsidie. In de nationale concurrentie voor
de beschikbare middelen uit deze regeling kwam Noord-Brabant als tweede naar voren, op basis waarvan
een subsidie werd toegezegd van € 6,8 mln. Met toevoeging van de eigen provinciale middelen van € 1
mln. kan daarmee het programma uitgevoerd worden. Uit het programma zijn subsidies toegezegd aan
herstructureringsprojecten in Breda, Etten-Leur, Eindhoven, Schijndel en Tilburg.
In december 2001 is een tweede programma ingediend waarin uitsluitend herstructureringsprojecten zijn
opgenomen.
Inmiddels wordt via het IPO-verband met het ministerie EZ reeds gesproken over het vervolg van het
stimuleringsbeleid voor bedrijventerreinen na de TIPP. Deze regeling komt namelijk per 2004 te vervallen.
Voorbereiding oprichting herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen
Naast de uitvoering van de TIPP regeling is de provincie in 2001 begonnen met de voorbereiding van de
oprichting van een herstructureringsmaatschappij voor bedrijventerreinen. Medio 2001 is een
haalbaarheidsstudie afgerond. Een herstructureringsmaatschappij met voldoende kennis, expertise en
financiën die zich inzet op waardevermeerdering van vastgoed en risicodragend participeert in PPS
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Planontwikkeling bedrijventerrein Moerdijkse Hoek
Voor Moerdijkse Hoek is 2001 een belangrijk jaar geweest. Met de mogelijke combinatie van glastuinbouw
in het gebied is voor Moerdijkse Hoek een streekplanproject geformuleerd. Via de uitvoering van een groot
aantal deelstudies wordt de besluitvorming verder voorbereid. In 2001 zijn deze deelstudies nader
geformuleerd en in uitvoering genomen. Vanuit economische optiek is met name de studie tot vaststelling
van nut en noodzaak van Moerdijkse Hoek relevant. Het resultaat hiervan zal in het voorjaar van 2002
beschikbaar zijn.
Duurzame bedrijventerreinen
Naast TIPP is in het kader van het Uitvoeringsprogramma Economisch Beleid 2001 ook veel aandacht
besteed aan de duurzame revitalisering van bedrijventerreinen. Zo is er een financiële bijdrage verstrekt
aan projecten in Schijndel, Tilburg, Veghel, Halderberge en ’s-Hertogenbosch.
Het Duurzame Industriepark Cranendonck (DIC) wordt uit het UEB ondersteund voor de verdere planvoorbereiding voor het nieuwe op industriële symbiose gerichte bedrijventerrein. Daarnaast zijn wij betrokken bij
het opzetten van pilots voor het hergebruik van gesloten stortplaatsen als bedrijventerreinlocatie.
PIT
Het Projecten Innovatie Team (PIT) heeft een grote rol gespeeld in het voortraject en heeft succesvolle
ondersteuning geboden bij het initiëren en ontwikkelen van deze innovatieve bedrijventerein-projecten. Dit
komt tot uiting in de hoge mate waarin door PIT ondersteunde projecten worden gehonoreerd door de
landelijke stimuleringsregelingen als de TIPP en de Stimuleringsregeling Duurzame bedrijventerreinen
(DBT). Naast de ondersteuning van duurzaam revitaliserende bedrijventerreinen heeft PIT een aanvang
gemaakt met het initiëren en ontwikkelen van innovatieve projecten op het niveau van productieketens. In
2001 is conform planning een uitvoerige externe evaluatie van PIT uitgevoerd. Het zwaartepunt van de
aandacht lag hierbij op projecten gericht op een duurzamere bedrijfsomgeving.
Transport en logistiek
In 2001 is uitwerking gegeven aan het in 2000 vastgestelde stimuleringsbeleid voor openbare goederenoverslagfaciliteiten (SOIT). Zo zijn er financiële bijdragen geleverd aan de uitbreiding van de containerterminals in Oss en ’s-Hertogenbosch. Ook is er in 2001 in een multidisciplinair projectteam verder
gewerkt aan de Nota Strategie Goederenvervoer.
Om inzicht te krijgen in de gevolgen van ICT ontwikkelingen voor de logistieke sector in Noord-Brabant,
is in het voorjaar van 2001 een onderzoek uitgevoerd. De resultaten zijn/worden als input gebruikt voor het
Streekplan, de kadernota Sociaal-economisch beleid en de Nota Strategie Goederenvervoer.
Luchtvaart
In 2001 is in samenwerking met de andere provincies veel tijd besteed aan de voorbereiding en uitwerking
van decentralisatieplannen van de rijksoverheid op het terrein van de regionale en kleine luchtvaart.
Gekoppeld aan deze decentralisatie wil het Rijk een CO2-plafond voor de regionale luchthavens instellen.
Ons beleid is neergelegd in de notitie Luchtvaart van november 1993. In 2001 is een integrale luchtvaart
werkgroep opgericht die zich ondermeer bezighoudt met het doorlichten en actualiseren van deze notitie.
Relatiebeheer gericht op externe netwerkvorming
Etin Adviseurs
Ook in 2001 heeft Etin Adviseurs verschillende producten geleverd die tot de basisinformatie gerekend
worden. Hiermee is uitvoering gegeven aan de meerjarige overeenkomst die in 1999 met Etin Adviseurs is
afgesloten. De verschillende producten, zoals het Statistisch Zakboek voor Noord-Brabant, de
Economische Barometer en de werkgelegenheidsrapportage, vormen een standaardwerk voor de
beleidsontwikkelaars in Brabant. In 2001 is intensief met Etin Adviseurs overlegd om de kwaliteit van de
geleverde producten en diensten op een nog hoger niveau te tillen.
Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM)
In juni heeft het ministerie van Economische Zaken, na overleg met de betrokken provincies, een nadere
rolbeschrijving gegeven van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s). Deze rolbeschrijving
biedt de ontwikkelingsmaatschappijen de mogelijkheid om naast de drie bestaande kerntaken
(investeringsbevordering, ontwikkeling en innovatie en participatie) ook actief te zijn op het gebied van
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constructies kan een belangrijke impuls geven aan de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen. De
oprichting van deze herstructureringsmaatschappij is ook opgenomen in het ontwikkelingsprogramma van
het streekplan Brabant in Balans. De gekozen aanpak is mede tot stand gekomen op basis van
praktijkervaringen ingebracht door PIT.
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bedrijventerreinen. Tevens is een nieuw financieringsmodel opgelegd (de zogenaamde regeling kruissubsidie). Beide ontwikkelingen hebben geleid tot intensieve besprekingen met de BOM. De toepassing van
het nieuwe financieringsmodel heeft tot gevolg gehad dat de zowel de rijks- als de provinciale bijdrage aan
de BOM op korte termijn verhoogd moest worden. In 2001 is een start gemaakt met de besprekingen over
de toepassing van de budgetsubsidiëring voor de BOM.
Sociaal-Economisch Overlegorgaan Brabant (SEOB)
Het SEOB heeft ook dit jaar een actieve en adviserende rol gespeeld in de beleidsontwikkeling. Hiertoe
zijn door het SEOB verschillende adviezen uitgebracht en hebben meerdere overleggen plaatsgevonden.
Productieprestaties

jaarverslag
2000
2
2

Aantal beleidsnota's
Symposia en werkconferenties

6

begroting
2001
2
3

jaarverslag
2001
2
3

Exploitatie: lasten en baten (in €)
17.01.01 Economische
beleidsontwikkeling en
structuurversterking
apparaatskosten

2000

2001

2001

2001

realisatie

begroting

realisatie

verschil

1.091.698

1.223.496

1.066.988

156.508

586.815
504.883

677.212
546.284

588.531
478.457

88.681
67.827

2.606.063

3.031.810

2.938.177

93.633

715.409
2.367
127.307
14.030
36.479

566.200
18.151
257.047
127.306
29.951
238.235

494.332
18.151
263.650
129.675
30.002
209.222

71.868
0
-6.603
-2.369
-51
29.013

544.319

559.076

620.095

-61.019

123.790

126.289

126.289

0

765.078
277.284

765.078
276.409
68.067

765.078
278.528
3.154

0
-2.119
64.913

3.697.761

4.255.306

4.005.165

250.141

346.604

0
226.890

226.890

0
0

68.067

68.067

68.067

0

34.034

34.034

37.074

3.040

1.591.374
113.445

1.905.876
56.723

1.905.876
56.723

0
0

2.153.524

2.291.589

2.294.630

3.041

direct
indirect

programmatische lasten
0700 1a
0700 2a
0700 2b
0700 2d
0700 9d
0700 9e
0710 2b
0710 2e
0710 2i
0710 2n
0710 9b

Subsidie ETIN Noord-Brabant
Kosten van onderzoeken
Integrale planvorming Moerdijkse Hoek
Sociaal economisch onderzoek
Donaties en lidmaatschappen
Projectenbegeleiding Tien voor Brabant/
regiocontract
Bijdragen aan de Brabantse Ontwikkelings
Maatschappij in de apparaatskosten
Bijdrage in de kosten van het Sociaal
Economisch Overleg Noord-Brabant
Toevoeging aan reserve BOM
Kapitaallasten Welschap
Fonds herstructurering bedrijventerreinen

totale lasten
baten
1700 1a
1700 9a
1710 2d
1710 3b
1710 3c
1710 3e

Onttrekking uit de voorziening ETIN
Bijdrage raamovereenkomst alliantie
Zuid-Nederland
Dividend van (preferente) aandelen in de
NV BOM
Bijdrage SER t.b.v. het Sociaal
Economisch Overleg Brabant
Winstuitkering IHM
Dividend Eindhoven Airport NV

totale baten

Totaal
verschillen
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Apparaatskosten
Door het invullen van vacatures (later dan voorzien) is de realisatie op dit product lager dan gepland.

07102b Bijdragen aan de BOM in de apparaatskosten
De overschrijding is het gevolg van een wijziging in de vergoeding van de apparaatskosten aan de BOM (zie
ook de desbetreffende slotwijziging.
07009e Alliantie Zuid-Nederland
Het restant betreft rijksmiddelen voor de samenwerking tussen de provincies Zeeland, Limburg en NoordBrabant die van het ministerie van BZK zijn ontvangen. Bij besluit van ons college van 16 december 2001
zijn deze middelen naar het jaar 2002 overgeheveld.
07109b Fonds herstructurering bedrijfsterreinen
De besteding in het jaar 2001 was niet mogelijk omdat er voor gekozen is om eerst goed te communiceren en
mede op basis daarvan vervolgstappen te bepalen. De middelen zijn daarom bij ons besluit van 18 december
2001 naar het jaar 2002 overgeheveld.

7

Investeringen (in €)
17.01.01 Kosten herstructurering BOM

jaarrekening
2000

Investering cfm investeringsschema

8

1.588.231

begroting jaarrekening
2001
2001
0

verschil
2001

0

0

begroting jaarrekening
2001
2001
-4.081.626
-4.081.626

verschil
2001
0

Reserves en voorzieningen in (€)
17.01.01 BOM
Stand per 31-12 ( in €)

jaarrekening
2000
-4.550.896

17.01.02 Arbeidsmarktontwikkeling
4

Productomschrijving
Werkgelegenheidspact Noord-Brabant
In 2001 maakte het Pact Brabant een doorstart; een ambitie, die reeds in 2000 was uitgesproken. De
Europese middelen droogden definitief op, en de Provincie Noord-Brabant ging akkoord met een
continuering van de activiteiten voor drie jaar (t/m 2004). De doorstart kreeg onder meer gestalte door een
gewijzigde samenstelling van het Comité van Toezicht; de voorzitters van de Regionale Platformen voor
Arbeidsmarkt namen de plaats in van de vertegenwoordigers van de Regionale Economische Actie
Programma’s. Daardoor werd de aansluiting met reguliere arbeidsmarkt-organisatie gerealiseerd. Verder
kregen de activiteiten van het Pact Brabant een meer strategisch, beleidsmatig karakter. Het best kwam dit
tot uiting door de start van een onderzoek, uitgevoerd door het NEI, naar de middellange en lange termijn
ontwikkelingen in de Zorg, Metaal en Transport sector.
Onder de vlag van het Pact werd ook verder vorm en inhoud gegeven aan de actie “Op de bres voor
techniek”. Vooral via de lijnen van het ATB-project (Aantrekkelijk Technisch Beroepsonderwijs) en Sitech (Service- en Informatiecentrum techniek) is veel inzicht verworven in methodes om onderwijs en
bedrijfsleven beter op elkaar aan te laten sluiten. Ook het haalbaarheidsonderzoek naar het project ROB
(Relatie Onderwijs Bedrijfsleven) droeg daartoe bij.
Actieprogramma bevordering arbeidsparticipatie
In het verslagjaar is de beleidsnota “Plan van aanpak vervolg project participatiebeleid langdurig baanlozen”
(ons besluit mei 2000) uitgewerkt in het eerste jaar van het Actieprogramma bevordering arbeidsparticipatie.
Doel is de bevordering van de arbeidsparticipatie in het algemeen, waarbij speciale aandacht uitgaat naar
groepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Het Actieprogramma kent drie speerpunten:
versterking van de gemeentelijke regierol;
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07001a Subsidie ETIN Noord-Brabant
Het positieve verschil is veroorzaakt door het vervallen van delen van opdrachten.
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-

versterking van de arbeid- en organisatieontwikkelingfunctie van bedrijven en organisaties, waardoor
ook inschakeling van langdurig baanlozen mogelijk wordt;
verbetering informatievoorziening en monitoren op het gebied van arbeidsmarktontwikkeling.

In 2001 zijn in het kader van deze speerpunten 5 innovatieve projecten ontwikkeld door PSW
arbeidsmarktadvies, waaronder de arbeidsmarktwebsite (www.arbeidsmarktbrabant.nl). Daarnaast hebben
wij 2 projecten ondersteund die door derden zijn aangebracht. Ook is de monitor arbeids-participatie deel
IV ontwikkeld. Behalve aan gegevens over de langdurige baanloosheid in Noord- Brabant is in deze
monitor aandacht besteed aan het thema scholing voor werkenden en werkzoekenden.
Relatie met Arbeidsvoorziening
De Centra voor Werk en Inkomen zijn in 2001 verder doorgevoerd in Noord-Brabant, tot een
Brabantdekkend geheel. In de regio’s zijn overkoepelende Regionale Platforms voor de Arbeidsmarkt
opgericht, waarvan –zoals reeds gemeld bij het Pact Brabant-de voorzitters deel uitmaken van het Pact
Brabant. De reorganisatie heeft dus een veel hechtere band met de Provincie Noord-Brabant opgeleverd.
Provinciaal Steunpunt Werkgelegenheid (PSW arbeidsmarktadvies)
In 2000 is de Notitie inschakeling Provinciaal Steunpunt Werkgelegenheid (PSW) bij provinciaal
arbeidsmarktbeleid vastgesteld waarin de kaders worden geschetst van de samenwerking tussen de
provincie en PSW arbeidsmarktadvies t/m 2003. Met ingang van 2000 wordt gewerkt volgens de
systematiek van budgetsubsidiëring. In 2001 heeft PSW arbeidsmarktadvies in opdracht van de provincie
een aantal innovatieve projecten uitgevoerd op het gebied van inschakeling van langdurig baanlozen en
andere niet-werkenden. Bovendien heeft PSW arbeidsmarktadvies ondersteuning verleend aan de provincie
bij de ontwikkeling van het Actieprogramma bevordering arbeidsparticipatie.
Uitwerking industrieel Arbeidsmarktplan
In het kader van de uitwerking van het industrieel arbeidsmarktplan zijn diverse projecten gesubsidieerd in
het kader van arbeidsmarktbeleid. Ook zijn er bij het Rijk diverse ICES-claims ingediend die er na
honorering bij zullen dragen aan de verdere uitwerking van het industrieel arbeidsmarktplan.

6

Exploitatie: lasten en baten (in €)
17.01.02 Arbeidsmarktontwikkeling

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

177.145

246.873

157.036

89.837

95.092
82.053

136.613
110.260

86.281
70.755

50.332
39.505

190.316

579.321

557.912

21.409

199.450

579.321

-11.118
569.030

11.118
10.291

-9.134

0

0

0

totale lasten

367.461

826.194

714.948

111.246

totale baten

0

0

0

0

apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
0700 2c
0710 1h
0710 9t

Haalbaarheidsonderzoek ROB-project
Subsidie provinciaal steunpunt
werkgelegenheid (PSW)
Arbeidsmarktbeleid

Totaal
verschillen
07002c Haalbaarheidsonderzoek ROB-project
Het resultaat betreft een volledig afwikkelingsgeschil van het ROB-project
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17.01.03 Europese en nationale programma’s
4

Productomschrijving

In de zomer en het najaar van 2001 zijn al onze Europese programma’s door de Europese commissie
goedgekeurd. Voor het onderhavige beleidsonderdeel gaat het hierbij om het EPD Zuid en Interreg-III
programma.
Het EPD Zuid strekt zich over gebiedsdelen binnen de provincies Brabant, Zeeland en Limburg. Het
programma is een samenvoeging van een vijf Europese programma’s in Zuid-Nederland. Voor de
provincie Noord-Brabant betreft dit het industriële herstructureringsprogramma in Zuidoost-Brabant
(Stimulus) en het nieuwe programma in Noordoost-Brabant en Noord- en Midden-Limburg, gericht op de
revitalisering van het landelijke gebied (Ceres). Het programma omvat een subsidiebedrag van € 140
miljoen en heeft een looptijd van 2001 tot 2006.
In 2001 heeft de afbakening tussen het EPD-Zuid en het Plattelandsontwikkelings-programma veel
aandacht gekregen. De Europese wet- en regelgeving vereiste dat inhoudelijke overlap tussen beide
programma’s, bijvoorbeeld op de terreinen natuurontwikkeling, water, toerisme en recreatie, voorkomen
wordt.
Daarnaast is in 2001 de overgang van de verantwoordelijkheid voor de Stimulusorganisatie van het SRE
naar de provincie per 1 januari 2002 voorbereid. Aanleiding daartoe was het feit dat de provincie als
betaal- en beheersautoriteit van het EPD Zuid is gaan optreden, waarbij belangrijke uitvoerende taken bij
de Stimulusorganisaties zijn neergelegd. Met de komst van het nieuwe Ceres-programma hebben de taken
voor de Stimulusorganisatie zich bovendien in regionaal opzicht uitgebreid.
In het kader van het Interreg-programma Benelux-Midden gebied worden grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten op diverse terreinen gestimuleerd in de gebieden Noord-Brabant, Nederlands en
Belgisch Limburg, provincie Antwerpen en arrondissement Leuven. Dit Interreg-programma en het
Interreg-programma Scheldemond zijn als één programma eind 2001 goedgekeurd door de Europese
Commissie. Voor het Interreg-programma Benelux-Middengebied zal tot 2006 € 64 miljoen aan Europese
middelen beschikbaar zijn.
In 2001 is overgegaan tot een reorganisatie van het Interreg-programmamanagement van het BeneluxMiddengebied. Dit heeft geleid tot het aanstellen van een eenhoofdig management. In vervolg hierop wordt
overgegaan tot de oprichting van een Grensoverschrijdende Openbaar Lichaam (GOL) en het programmamanagement zal verhuizen van de verschillende provincies en secretariaten naar één locatie te Turnhout.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
productieprestaties
Aantal Europese programma's , coördinatie en monitoring
Aantal nationale programma's, coördinatie en monitoring
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jaarverslag
2000
7
2

Begroting
2001
10
1

jaarverslag
2001
10
3
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Exploitatie: lasten en baten (in €)
17.01.03 Europese en nationale
programma's
apparaatskosten

2000

2001

2001

2001

realisatie

begroting

realisatie

verschil

449.027

728.215

650.723

77.492

241.317
207.710

402.976
325.239

357.528
293.195

45.448
32.044

350.372

2.123.571

17.395.467

-15.271.897

273.354

123.301

138.661

-15.360

281.250

281.250

0

-197.637
11.345
25.249
1.534

11.345
39.059
80.000

56
11.345
26.038
80.000

-56
0
13.021
0

43.628

85.534

85.534

0

192.899

1.503.082

16.772.584

-15.269.502

799.399

2.851.786

18.046.190

-15.194.405

-165.630
17.326

19.059

11.208

0
-7.851

273.354

342.051

2.944.717

2.602.666

322.062

1.523.082

14.197.890

12.674.808

1.534

80.000

80.000

0

62.500

62.500

0

17.296.316

15.269.624

direct
indirect

programmatische lasten
0710 8a
0710 8b
0710 9c
0710 9e
0710 9f
0710 9k
0710 9u
0710 9v

Uitgaven in het kader van cofinanciering
Interreg en doelstelling-2
Bijdrage aan het programma regionaal intiative
for technology transfer (RITTS)
Bijdragen aan IPR-projecten
Bijdrage aan Euregio Rijn Waal
Interreg II Benelux Middengebied
Bijdrage aan derden in kader van
werkzaamheden pact Santer
Toevoeging aan reserve cofinanciering
Interreg en doelstelling-2
Doorbetaling van ontvangen doelstelling-2
gelden van de Europese Commissie en van
het ministerie van EZ

totale lasten

baten
1710 9b
1710 9d
1710 9j
1710 9k

1710 9l
1710 9o

Bijdrage Rijk voor IPR-projecten
Vergoeding Europese Commissie Interreg
II Benelux Middengebied
Onttrekking uit reserve in het kader van
cofinanciering Interreg en doelstelling-2
Bijdrage van de Europese Commissie en
het Ministerie in het kader van doelstelling2 regio Eindhoven
Bijdrage Europese Commissie in kader van
Pact Santer
Bijdrage EU in programma regional initiative
for technology transfer (RITTS)

-

totale baten

448.646

2.026.692
Totaal
verschillen

75.220

07108a/07108b/17109j/17109o Uitgaven in het kader van cofinanciering Interreg, doelstelling-2 en Ritts en
onttrekking uit de reserve in het kader van cofinanciering Interreg en doelstelling-2.
De uitgaven worden gedekt door een onttrekking uit de reserve cofinanciering Europese programma’s en de
bijdrage van de EU (het geheel is budgettair neutraal)
07109f/17109d Interreg II Benelux gebied
Op deze posten worden de kosten verantwoord die betrekking hebben op Interreg II en Stimulus.
De vergoedingen zijn geboekt op post 17109k (het geheel is budgettair neutraal).
07109v/17109k Bijdragen en doorbetaling van ontvangen doelstelling-2 gelden van de Europese Commissie
en van het Ministerie van EZ.
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De Europese bijdrage voor programma’s ligt vast. Het betalingsritme van de Europese Commissie is
onvoldoende voorspelbaar om een en ander op realistische wijze begrotingstechnisch te verwerken. Om deze
reden is zowel voor de uitgaven als voor de inkomsten geen raming opgenomen. De ontvangen gelden
hebben betrekking op het Stimulusprogramma. Het geheel is budgettair neutraal.

Reserves en voorzieningen in (€)
17.01.03 Risico reserve EPD I
Stand per 31-12 ( in €)
17.01.03 Risico reserve EPD II
Stand per 31-12 ( in €)
17.01.03 Risico reserve EPD III
Stand per 31-12 ( in €)
17.01.03 Co-financiering Interreg en
Doelstelling 2
Stand per 31-12 ( in €)

jaarrekening
2000
1.126.357

begroting jaarrekening
2001
2001
1.126.357
1.211.504

verschil
2001
85.147

jaarrekening
2000
1.830.239

begroting jaarrekening
2001
2001
1.830.239
2.003.310

verschil
2001
173.071

jaarrekening
2000
0

begroting jaarrekening
2001
2001
0
26.092

verschil
2001
26.092

jaarrekening

begroting jaarrekening

verschil

2000
5.334.096

2001
5.758.249

2001
3.155.582

2001
-2.602.667

17.01.04 Provinciale programma’s
4

Productomschrijving
In het kader van het Uitvoeringsprogramma Economisch Beleid (UEB) is in 2001 provinciale subsidie
toegekend aan 20 projecten. Deze projecten liggen binnen de aandachtsvelden economie, milieu en ruimte,
kennis, innovatie en technologie; arbeidsmarkt en participatie; toerisme en recreatie. In totaal werd ruim €
330.000,-- besteed aan projecten binnen het thema ‘economie, milieu en ruimte’, bijna € 550.000,-- binnen
het thema ‘kennis, innovatie en technologie’, ruim bijna € 550.000,-- binnen het aandachtsgebied
‘arbeidsmarkt en participatie’ en ruim € 350.000,-- binnen het aandachtsgebied ‘toerisme en recreatie’.
Daarnaast is in de loop van het jaar ruim € 300.000,-- aangewend voor projecten op het terrein van de
arbeidsparticipatie. Voorts is uit het UEB tevens de vereiste cofinanciering van Europese programma’s
gedekt, in totaal voor een bedrag van € 900.000,De ontwikkelingen in 2001 omtrent de uit het UEB gefinancierde REAP’s verschillen per regio. Net als in
2000 is aan REAP West-Brabant op basis van het in 2000 ingediende meerjarenprogramma opnieuw ruim
€ 317.000,-- toegekend.
In 2001 heeft ook REAP Zuidoost-Brabant een meerjarenprogramma ingediend. Hiermee is ook in deze
regio een grote stap gezet in de richting van de gewenste professionalisering. Het programma is dan ook in
september door de Commissie EZA goedgekeurd. Op basis hiervan is in 2001 provinciale cofinanciering
verleend.
De uitvoeringsstructuur voor het REAP Noordoost-Brabant, Stichting Integraal, is begin 2001 opgeheven.
Reden hiervoor was te weinig draagvlak voor regionale samenwerking bij de gemeenten.
Aan REAP Noordoost-Brabant is in 2001 dan ook geen provinciale cofinanciering meer toegekend.
REAP Midden-Brabant kent sinds oktober de status van ‘inactief’. Er is in de loop van 2001 nog een
meerjarenprogramma ingediend, dat in september door de Commissie EZA onder voorwaarde van
gemeentelijke cofinanciering is goedgekeurd. Omdat ook hier bleek dat daarvoor bij de gemeenten
onvoldoende draagvlak was, heeft de Kamer van Koophandel Midden-Brabant zich teruggetrokken als
uitvoerder van het programmamanagement en is de REAP-stuurgroep besloten de status van ‘inactief’ aan
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te nemen. Omdat in de loop van 2001 nog projecten zijn goedgekeurd en het programma-management nog
heeft gefunctioneerd, is bijna € 87.000,-- aan provinciale cofinanciering verleend.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Productieprestaties

jaarverslag
2000
30

Aantal te subsidieren projecten in het kader van UEB
Coördinatie en monitoring REAP's

6

begroting
2001
35
4

jaarverslag
2001
33
4

Exploitatie: lasten en baten (in €)
17.01.04 Provinciale programma's

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

apparaatskosten

134.708

132.156

225.352

-93.196

72.395
62.313

73.132
59.024

123.816
101.536

-50.684
-42.512

7.838.017

15.802.793

14.740.892

1.061.901

232.319

233.794

234.820

-1.026

-12.821
22.723
419.271
8.254

25.412
68.392
429.184
8.418
226.890

25.412
68.392
429.184
7.204
226.890

0
0
0
1.214
0

7.145.582

14.810.703

13.748.990

1.061.713

22.689

0

0

0

0

0

0

15.934.949

14.966.244

968.705

226.890
0

226.890

0
0

6.806.703

6.806.703

0

7.033.593

7.033.593

0

direct
indirect

programmatische lasten
0310 2c
0600 9a
0600 9b
0600 9c
0610 9a
0610 9i
0710 9l
0710 9p
0710 9r

Kapitaallasten economische
actieprogramma's
Verbetering toeristisch recreatief product
Subsidie in kosten recreatie consulentschap
Brabant Bureau voor Toerisme (BBT)
Uitvoeringskosten MPO/TROP
Uitgaven ten laste van reserve bedrijfsverplaatsingen
Uitvoeringsprogramma Economisch Beleid
(UEB)
Stelpost technologie arbeidsparticipatie en
toerisme en recreatie
Stelpost revitalisering bedrijventerreinen

totale lasten
Baten

7.972.725

1710 9e

Onttrekking aan reserve bedrijfsverplaatsing

1710 9p

Bijdrage ontwikkelingsfonds Brabant 2050 ter dekking van
uitgaven kenniswijk Eindhoven-helmond
Bijdrage Ministerie EZ i.h.k.v. Tender
Investeringsprogramma's provincies (TIPP)

1710 9q

totale baten

0

Totaal
verschillen

968.705

071091 Uitvoeringsprogramma Economisch Beleid (UEB)
Binnen het Uitvoeringsprogramma zijn de middelen voor een aantal projecten door verschillende oorzaken in
het jaar 2001 niet toegekend. De desbetreffende activiteiten zijn verschoven naar het jaar 2002. Het betreffen
de volgende projecten:
RITTS-Syntens programma
Ondernemersplan regio VVV Midden-Brabant
Kenniscentrum BBT
ICT in toeristische en recreatieve sector
De desbetreffende middelen zijn door besluit van ons college in het jaar 2001 overgeheveld naar het jaar
2002.
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Reserves en voorzieningen in (€)
17.01.04 Bedrijfsverplaatsingen
Stand per 31-12 ( in €)

jaarrekening
2000
896.700

begroting jaarrekening
2001
2001
723.611
723.612

verschil
2001
0

17.01.05 Promotie en communicatie
4

Productomschrijving
Economische promotie gericht op acquisitie
Ook in 2001 is de BOM het aanspreekpunt en de coördinator geweest bij het aantrekken van buiten-landse
bedrijven in Brabant. Onder andere de gebeurtenissen op 11 september hebben hun neerslag gehad op het
bedrijfsleven in totaliteit en ook de beslissingen om elders te investeren. Samen met de B5 is het concept
Brabantstad verder ontwikkeld. Hiermee willen wij ons nadrukkelijker profileren in de wereld.
Economische promotie gericht op handelsbevordering
In 2001 hebben wij ons terughoudend opgesteld als het gaat om handelsbevordering. In het afge-lopen jaar
hebben wij handelsdelegaties ontvangen uit Curaçao en China. Een geplande handels-missie aan China is
door onvoldoende deelname vanuit het bedrijfsleven niet uitgevoerd.
Ook is in 2001 een oriënterend en voorbereidend bezoek gebracht aan Roemenië met een delegatie van de
Kamer van Koophandel. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van een Nederlands-Roemeens
handelscentrum in Roemenië.
Algemene economische promotie
Naast het jaarlijkse golftoernooi dat samen met de BOM in september is georganiseerd, is in dezelfde
maand ook de Brabantse Economieprijs uitgereikt. De prijs, die in samenwerking met het SEOB wordt
georganiseerd, had als thema ‘Ondernemend Arbeidsmarktbeleid’. Winnaar van de prijs is Jentjens
Machinetechniek uit Veghel.
In september bezocht de staatssecretaris van economische zaken, drs. G. Ybema, onze provincie. Op het
programma stonden onder meer een aantal presentaties over de organisatie van Europese programma’s.
In het kader van zijn kennismaking bezocht gedeputeerde Hoes in november en december drie regio’s in
Noord Brabant. Op het programma stonden bedrijfsbezoeken en een discussielunch met sleutelfiguren uit
de regio’s.
In 2001 verschenen voor de eerste keer het jaarbulletin van bureau Sociaal Economische Zaken. Het is de
bedoeling dat er elk jaar twee bulletins zullen verschijnen.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Productieprestaties

jaarverslag
2000
1
5
5

Aantal begeleide handelsmissies
Aantal promotie-evenementen
Aantal presentaties, ontvangsten e.d.
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begroting
2001
1
3
5

jaarverslag
2001
1
4
4
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Exploitatie: lasten en baten (in €)
17.01.05 Promotie en communicatie
apparaatskosten

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

149.676

282.161

106.982

175.179

80.439
69.237

156.141
126.020

58.779
48.203

97.362
77.817

232.852

261.008

220.100

40.909

232.852

261.008

220.100

40.909

382.528

543.169

327.082

216.088

direct
indirect

programmatische lasten
0710 9a

Bevordering economische ontwikkeling

totale lasten

baten
1710 9g

Bijdrage derden in de provinciale uitgaven
in het kader van jaarplan promotie en acquisitie

0

totale baten

0

0
Totaal
verschillen

0

0
216.088

Apparaatskosten
Binnen dit product was gepland het invullen van een vacature medewerker communicatieadviseur in het
begin van het jaar. Door het invullen van deze vacature in een laat stadium in het jaar (1-11-2001) is op dit
project de realisatie van apparaatskosten aanzienlijk lager dan gepland.
07109a bevordering economische ontwikkeling
Door bovenstaande oorzaak hebben de activiteiten in het kader van communicatie en externe contacten niet
meer het gewenst niveau bereikt. De activiteiten worden geintensiveerd in het jaar 2002. De restantmiddelen
zijn daarom bij besluit van ons college van 18 december 2001 overgeheveld naar het jaar 2002.
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17.05 PLAN VAN AANPAK DUURZAME ENERGIE

4

Productomschrijving/Geleverde prestaties
De activiteiten rond de uitvoering van het beleid duurzame energiehuishouding zijn in 2001 gecontinueerd.
De uitvoering geven wij inhoud via drie sporen.
Wij zijn begonnen om onze eigen provinciale rol en bijdrage te verbeteren. Resultaten zijn een afstudeerrapport ‘Energiebesparing bij de provincie. Een blik in de toekomst’. Het energiegebruik van de
provinciale gebouwen, infrastructuur en voorzieningen zijn geïnventariseerd en geanalyseerd. Daarbij zijn
aanbevelingen gedaan voor besparingsmogelijkheden en toepassing van duurzame energie. Voorts is een
start gemaakt met de doorwerking van het beleid in andere beleidsvelden aan de hand van de provinciale
menukaart duurzame energiehuishouding.
In alle regio’s is de Discussienota duurzame energiehuishouding zowel met portefeuillehouders als met
ambtenaren nader toegelicht en besproken. In de regio’s West-Brabant, Breda, Oost Brabant en de regio
Eindhoven hebben de bestuurders een gezamenlijk plan van aanpak goedgekeurd en is menskracht
beschikbaar voor de uitvoering. Drie regio’s hebben inmiddels een regionaal energie-coördinator
aangesteld, die ten dienste staat van de gemeenten. Wij financieren 50% van de kosten van deze
coördinator op basis van cofinanciering.
Verder financieren wij project Energiemand, dat wordt uitgevoerd door het Projectbureau Energie 2050.
De Energiemand bestaat uit een aantal direct inzetbare ‘producten en diensten’, waarmee maatregelen op
het gebied van energiebesparing en hernieuwbare energie kunnen worden uitgevoerd.
Jaarlijks voortschrijdend uitvoeringsprogramma
Het voortschrijdend uitvoeringsprogramma 2001 is medio februari door ons vastgesteld. Het is de basis
voor de uitvoering en financiering van bovengenoemde projecten en activiteiten.
Projectbureau Energie 2050
Het continueren en versterken van Energie 2050 heeft in het verslagjaar veel aandacht gekregen. In 2001 is
gewerkt aan de overgang van exploitatiefinanciering naar het provinciale systeem van budgetsubsidiëring.
Daartoe heeft Energie 2050 een werkplan met bijdrageverzoek ingediend. Uw college heeft in december
hiermee ingestemd. De kerntaken van Energie 2050 richten zich steeds meer op stimuleren en
ondersteunen van de uitvoering van het beleid.
Het Fonds duurzame energie
Het Fonds duurzame energie was ook in 2001 operationeel. Omdat de aanvragen het beschikbare jaarlijkse
budget ruimschoots overschreden, zijn de middelen voor 2002 en 2003 naar voren gehaald. Voor 20
projecten (acht zonnestroom-, acht warmtepomp- en vier biomassaprojecten) is ruim € 900.000 subsidie
beschikbaar gesteld. Er zijn nog acht projectaanvragen in behandeling. In verband met de besluitvorming
om het Fonds te continueren is een evaluatieonderzoek uitgevoerd. In de Najaarsnota is € 1.200.000
beschikbaar gesteld voor het Fonds. Inmiddels heeft ook Essent aangegeven een zelfde bedrag te
investeren.
De nota windenergie
Alle provincies, het Rijk en de VNG hebben medio 2001 de Bestuursovereenkomst landelijke ontwikkeling
windenergie (Blow genoemd) ondertekend om minimaal 1.500 MW windenergie te realiseren. De
doelstelling voor Noord-Brabant bedraagt ten minste 115 MW. De inhoudelijke voorbereiding voor de
herziening van de nota windenergie is eind 2001 afgerond. Tegelijkertijd is de doorwerking van het beleid
duurzame energiehuishouding verankerd in het ontwerp nieuwe Streekplan. Voorts is veel aandacht besteed
aan overleg met regio’s en gemeenten over de plannen om meer windenergie te produceren.
Programma monitoring en beleidsevaluatie
Het programma monitoring en beleidsevaluatie is in de loop van 2001 verder uitgewerkt. Inmiddels is een
set van indicatoren opgesteld, een nulmeting uitgevoerd en een ex ante beleidsevaluatie (vooruitblik)
uitgewerkt.
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17.05.01 Plan van aanpak duurzame energie

17 Sociaal Economische Zaken
Overige
De besprekingen rond de klimaatparagraaf van het Bestuursakkoord Nieuwe Stijl (BANS) zijn eind 2001
afgerond. Als resultaat is bereikt dat het Rijk middelen voor menskracht en activiteiten beschikbaar stelt op
basis van 50% cofinanciering. Daar staat tegenover dat provincies -evenals de gemeenten- het
ambitieniveau voor het energie- en klimaatbeleid bepalen en dit vastleggen met afrekenbare prestaties.
Voor onze provincie is dit een extra kans om de uitvoering van het beleid te intensiveren.

6

Exploitatie: lasten en baten (in €)
17.05.01 Plan van aanpak duurzame
energie

2000

2001

2001

2001

realisatie

begroting

realisatie

verschil

0

85.707

68.058

17.649

47.428
38.279

37.393
30.665

10.035
7.614

538.505

1.680.152

1.412.319

267.833

123.088
415.417

137.961
1.542.191

131.286
1.281.033

6.675
261.158

538.505

1.765.859

1.480.377

285.482

599.897

599.897

0

599.897

599.897

0

apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
0720 9b
0720 9e

Bijdrage kosten projectbureau energie 2050
Project duurzame energie

totale lasten

baten
1720 9e

Onttrekking uit Algemene reserve ter dekking van uitgaven
duurzame energie

totale baten

0

Totaal
verschillen

285.482

07209e Project duurzame energie
Het beleid duurzame energiehuishouding wordt uitgevoerd op basis van een plan van aanpak en een jaarlijks
voortschrijdend uitvoeringsprogramma. De restantmiddelen zijn bestemd voor dit programma. Deze
middelen zijn bij besluit van 18 december 2001 door ons college naar het jaar 2002 overgeheveld.
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NUTSVOORZIENINGEN
Portefeuillehouder: Hoes

1

Beleidsomschrijving
Het beleid op dit beleidsonderdeel vloeit voort uit het bestuursakkoord 1999-2003 van Provinciale
Staten Daarin is aangedrongen op het opstellen van een nota op het terrein van nutsvoorzieningen op
basis waarvan Provinciale Staten uitspraken zouden kunnen doen over de toekomstige
ontwikkelingen en de provinciale rol daarin .
De beleidsdoelstellingen zijn vastgelegd in de Nota Nutsvoorzieningen van juni 2000. Provinciale
Staten hebben deze op 22 juni 2000 vastgesteld. De provincie Noord-Brabant was in 2001
aandeelhouder van ESSENT NV. Voorts is de provincie aandeelhouder in het gasbedrijf Obragas
Holding , de waterbedrijven NV Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch (WBB)en de NV
Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant (WOB) en van het bedrijf NV DELTA Nutsbedrijven.
Omgevingsfactoren op dit beleidsterrein vormen Europese regelgeving, provinciale verordening,
bestaande nationale wetgeving en in voorbereiding zijn de nieuwe wetgeving.

Stand van zaken beleidsrealisatie
Nota Nutsvoorzieningen
De nota Nutsvoorzieningen bevatte onder meer de volgende conclusie:
“Op grond van deze (in de nota uitgevoerde) analyse is er zowel ten aanzien van de elektriciteitsals gassector vanuit het publiek belang geredeneerd geen reden aandeelhouder te blijven (van
Essent NV en Obragas Holding NV) nadat de laatste categorie gebonden klanten vrij zal zijn
geworden. Een voldoende wettelijke waarborg van de positie van de gebonden klant kan de
noodzaak tot continuering van het aandeelhouderschap al eerder doen vervallen. De provincie kan
alsdan - vanuit het publieke belang geredeneerd- het aandelenpakket in Essent en Obragas afstoten
. Het afsplitsen van het netwerkbedrijf van Essent ( en van Obragas) dient dan wel conform de
Elektrciteitswet ( en de Gaswet) te zijn geregeld. Op het feitelijke moment van gehele of
gedeeltelijke vervreemding van het aandelenbezit kan dan een laatste toets plaatsvinden of
overdracht van het aandelenbezit op basis van de dan geldende omstandigheden ook op andere dan
financiële gronden verantwoord is.”
Ten aanzien van de watersector werd geconcludeerd dat er geen reden is om de provinciale
aandelen in de NVWOB (thans onderdeel uitmakend van Brabant water NV), Waterwinningbedrijf
Brabantse Biesbosch en Delta Nutsbedrijven af te stoten. Gelet op het Reorganisatieplan
Drinkwatervoor-ziening kan na de fusie tussen WOB en WNWB (NV Waterleiding Maatschappij
“Noord-West-Brabant”) het provinciaal aandeel in de WBB worden vervreemd aan het gefuseerde
waterleidingbedrijf.
Tevens is in deze nota aangegeven dat het ter voorkoming van belangenverstrengeling in de rede
ligt vertegenwoordiging van de provincie in de Raden van commissarissen van nutsbedrijven te
effectueren via benoeming van een commissaris van buiten.
In het hierna volgende geven wij de stand van zaken weer ten aanzien van de afzonderlijke
elementen van de nota Nutsvoorzieningen.
Notitie “Benoeming ‘provinciale’commissarissen”
Aan het gestelde in de nota Nutsvoorzieningen over de benoeming van commissarissen hebben wij
uitwerking gegeven door middel van een notitie “Benoeming ‘provinciale’ commissarissen” welke
wij hebben besproken met de commissie ABA. Aan deze notitie geven wij inmiddels uitvoering.
Elektriciteitsvoorziening
De provincie Noord-Brabant beschikt over 30,8 % van de aandelen in Essent NV. Teneinde
doorslaggevende invloed te kunnen uitoefenen op bepaalde aandeelhoudersbesluiten van ESSENT
NV werden bij de fusie tussen PNEM/MEGA en EDON een aandeelhoudersovereenkomst met de
provincie Limburg respectievelijk een intentieverklaring met de provincie Limburg en de
gemeente ‘s-Hertogenbosch afgesloten.
Essent heeft tegen de achtergrond van de liberalisering van de energiesector aan haar aandeelhouders een nota “Essent op weg naar privatisering “ voorgelegd. Daarin sprak de Raad van
Bestuur van Essent gesteund door de Raad van Commissarissen een voorkeur uit voor een
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beursgang. Ten behoeve van een standpuntbepaling dienaangaande is de provincie Noord-Brabant
in gezamenlijkheid met de aandeelhoudende provincies Overijssel en Limburg opgetrokken.
Voorts hebben wij in verband met het privatiseringsproces van Essent een afzonderlijke commissie
uit Provinciale Staten , de commissie “Essent”, ingesteld.
In een buitengewone Algemene vergadering van Aandeelhouders van Essent eind 2000 hebben wij
, gehoord de commissie “Essent” als ook de andere aandeelhouders, ingestemd met de
voorbereidingen van een beursgang, zonder daarbij af te zien van andere opties van privatisering .
Tevens stemde de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in en met de instelling van een
Overleggroep aandeelhouders Essent. De Overleggroep vormt een platform voor overleg met de
aandeelhouders van Essent voor wat betreft de voorbereiding van de privatisering van de
onderneming. De Overleggroep overlegt op basis van vertrouwelijkheid met de Raad van Bestuur
over alle aangelegenheden betreffende de voorbereiding van de privatisering.
In 2001 heeft de Overleggroep diverse malen met de Raad van Bestuur van Essent overleg
gepleegd. In verband met de discussie in de Tweede Kamer over de beleidsregels privatisering
energie- distributiebedrijven, welke nog hun vertaling dienen te krijgen in wetgeving, heeft Essent
de voorbereiding van een beursgang voorlopig stopgezet. De Overleggroep is met de Raad van
Bestuur van Essent in overleg gebleven met het voornemen een vervolg te geven aan het
privatiseringsproces.
Wij hebben de commissie “Essent” ook schriftelijk op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen
m.b.t. de privatisering van de energiesector.
Het jaarverslag 2000 van Essent NV is behandeld in de commissie voor Financiën. Over het
boekjaar 2000 van Essent NV is in 2001 aan de aandeelhouders een dividend uitgekeerd van ca.
€ 82,6 mln. Voor de provincie Noord-Brabant was het aandeel hierin € 25,44 mln.
Bij de totstandkoming van Essent is over de periode 1999-2003 rekening gehouden met een
gemiddeld dividend van € 18,15 mln. per jaar voor de provincie Noord-Brabant.
Voor de invulling van de vacature in de Raad van Commissarissen van Essent NV als gevolg van
het terugtreden van mevrouw Huijbregts hebben wij conform de notitie”Benoeming ‘provinciale’
commissarissen en overeenkomstig de statuten van Essent NV het voornemen kenbaar gemaakt
aan de Raad van Bestuur van Essent om een persoon van buiten te willen benoemen. Afwikkeling
van de benoemingsprocedure is begin 2002 te verwachten.
Gasvoorziening
In verband met de liberalisering van de energievoorziening heeft de directie van Obragas Holding
NV aan de aandeelhouders een overeenkomst met het Duitse RWE GAS AG tot verkoop van de
aandelen Obragas Holding NV ter goedkeuring voorgelegd.
Provinciale Staten hebben bij besluit van 18 mei 2001 ingestemd met de verkoop van provinciale
aandelen in Obragas Holding NV. Ook de gemeentelijke aandeelhouders hebben ingestemd met de
verkoop van hun aandelen.
De verkoopovereenkomst tussen Obragas Holding en RWE GAS AG behoeft nog de goedkeuring
van de minister van EZ. In verband met de beleidsregels privatisering energiedistributiebedrijven
vergt de verkoopovereenkomst voorts nog een aanvulling waarover partijen eind 2001, in
afstemming met het ministerie van Economische zaken, nog in onderhandeling waren.
Wij hebben de commisie voor financiën regelmatig, laatstelijk op 14 december 2001,
geïnformeerd over de stand van zaken van de verkoop van de aandelen van Obragas Holding NV.
Het jaarverslag 2000 van Obragas NV is op 14 december 2001 besproken in de commissie voor
Financiën. Over het boekjaar 2000 heeft Obragas, hoewel niet voorzien in de
verkoopovereenkomst, alsnog een dividend uitgekeerd van € 13.613,41 per aandeel. De provincie
beschikte in 2000 over 98 aandelen. Het uitgekeerde dividend wordt ten laste gebracht van de
overeengekomen verkoopprijs van Obragas Holding.
In 2001 heeft de provincie Noord-Brabant een 99e aandeel Obragas Holding verworven.
Het lidmaatschap van de Raad van commissarissen van Obragas Holding NV van een lid van ons
college is voorlopig gecontinueerd in afwachting van de afronding van het verkoopproces.
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Watervoorziening
Op 6 februari 2001 hebben wij op grond van de uitspraak van de Arrondissementsrechtbank van
31 augustus 1999 voor de derde maal een beslissing op het bezwaar van de NV DELTA
Nutsbedrijven tegen de weigering van een vergunning ingevolge de provinciale
Waterleidingverordening voor de levering van industriewater in Bergen op Zoom genomen. Wij
hebben daarbij met een nadere motivering de weigering van een vergunning gehandhaafd.
Tegen deze weigering is DELTA opnieuw in beroep gegaan bij de Arrondissementsrechtbank te
‘s-Hertogenbosch. Op 10 december heeft de zitting bij de Arrondissementsrechtbank
plaatsgevonden waarbij partijen zijn gehoord. Aangekondigd is dat een uitspraak in het begin van
2002 zal volgen.

In 2001 hebben wij met de NV WOB, de NV WNWB en de NV TWM overlegd en een beroep op
partijen gedaan om tot een minnelijke overeenstemming te komen ten aanzien van de uitvoering
van het Reorganisatieplan drinkwatervoorziening. Eind 2001 heeft de NV WOB ons gemeld dat
geen overeenstemming met de NV TWM was bereikt en dat de WOB de juridische procedure
ingevolge de Waterleidingwet voortzette.
Ten aanzien van de NV Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch hebben Provinciale Staten op
23 maart 2001 ingestemd met een wijziging van de structuur van het bestuur en toezicht van deze
NV (PS nr 23/01).
Op grond van het uitgesproken voornemen in de Nota Nutsvoorzieningen t.a.v. de provinciale
aandelen WBB heeft in opdracht van ons ambtelijk overleg plaatsgevonden met WOB en WNWB
over eventuele vervreemding van de provinciale aandelen WBB aan WNWB (thans Brabant Water)
met een mogelijke waardebepaling van deze aandelen. Dit heeft geleid tot nader onderzoek.
Overige onderwerpen in de nota Nutsvoorzieningen met de stand van zaken.
Ten tijde van het uitkomen van de nota Nutsvoorzieningen in juni 2000 hadden Provinciale Staten
reeds besloten om de provinciale aandelen in de NV BBA te vervreemden. Ook de andere
aandeelhouders hebben een dergelijk besluit genomen. Het bedrijf is inmiddels verkocht aan
compagnie General d’Enterprises Automobiles (CGEA). Provinciale State besloten hiertoe op
26/27 juni 2001 (PS nr 56/01).
Het provinciale belang in de NV Afvalsturing Brabant is met de overname van de Brabantse
stortplaatsen tegen nominale waarde aan Essent overgedragen. Provinciale Staten besloten hiertoe
op 20 april 2001 (PS nr. 25/01)

3

Budgetraming en -realisatie beleidsonderdeel (in €)
18

Nutsvoorzieningen

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

Totaal Lasten

11.928.736

11.896.499

32.237

Totaal Baten

28.607.408

28.737.799

130.391

Resultaat beleidsonderdeel

162.628
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Op 18 mei 2001 hebben Provinciale staten ingestemd met het principebesluit inzake de voorgenomen fusie tussen de NV WOB en de NV WNWB tot Brabant Water NV (PS nr 42/01). Op 14
september hebben zij definitief ingestemd met deze fusie (PS nr. 85/01). Op 1 januari 2002 gaat
dit nieuw gevormde bedrijf van start.
Wij hebben overeenkomstig de notitie “Benoeming ‘provinciale‘ commissarissen” en na
afstemming met de commissie ABA twee buitencommissarissen voor benoeming in de Raad van
Commissarissen van Brabant Water NV voorgedragen. Deze zijn inmiddels als lid van deze RvC
benoemd.
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18.01.01 Nutsvoorzieningen
6

Exploitatie: lasten en baten (in €)
18.01.01 Nutsvoorzieningen

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

143.262

131.812

134.713

-2.901

76.992
66.270

72.942
58.870

74.016
60.697

-1.074
-1.827

programmatische lasten

7.466.486

11.796.924

11.761.786

35.138

Storting in de dividendreserve
Uitgaven in het belang van de
gasvoorziening
Aankoop aandeel OBRAGAS
Externe advieskosten

7.340.166
4.538

11.733.395

11.733.184

211
0

121.782

4.538
58.991

4.538
24.064

0
34.927

7.609.748

11.928.736

11.896.499

32.237

20.953.789
9.098

27.615.919
363

27.615.708
10.212

-211
9.849

1.439.618
2.338

889.410
2.338

1.000.586
3.146

111.176
808

69.882

69.882

29.496

38.265

0
0
8.769

28.607.408

28.737.799

130.391

apparaatskosten
direct
indirect

0720 1e
0720 2a
0720 2b
0720 9c

totale lasten
baten
1720 1a
1720 1c
1720 2a
1720 3a
1720 3d
1720 9a

Dividend van aandelen in de NV Essent
Dividend van aandelen in de NV Delta
Nutsbedrijven
Dividend van aandelen in NV Obragas
Dividend van aandelen in Brabant water
NV
Terugontvangst eerder betaalde aandelen
WOB
Bijdrage aandeelhouders in advieskosten

-

totale baten

22.404.843

Totaal
verschillen

162.628

07209c/17209a Externe advieskosten
De onderschrijding heeft een tweetal oorzaken. Enerzijds is er sprake van een voordelig afwikkelingsverschil van € 54.453,-. Dit betreft een balanspost uit het jaar 2000. Deze verplichting was
abusievelijk tweemaal opgenomen. Anderzijds is er een overschrijding m.b.t. advieskosten. Hier
staan ook hogere inkomsten tegenover (zie post 17209a).
017201c/17202a Dividend van aandelen in deNV Delta Nutsbedrijven en NV Obragas
De overschrijdingen zijn het gevolg van hogere winsten.

8

Reserves en voorzieningen in (€)
18.01.01 Dividendreserve
Stand per 31-12 ( in €)

jaarrekening
2000
7.340.166
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begroting jaarrekening
2001
2001
19.513.971 19.513.760

verschil
2001
-211
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LAND- EN TUINBOUW
Portefeuillehouders: Van Geel

1

Beleidsomschrijving
Landbouwinnovatie Noord-Brabant
Via het fonds Landbouw Innovatie Noord-Brabant (LIB) is vooral stimulering bereikt voor de innovatie
van de productieprocessen en duurzame productiemethoden. In alle agrarische sectoren heeft het LIB
innovatieve projecten ondersteund, bijvoorbeeld op het gebied van de waterbesparing, bedrijfsinterne
milieuzorg en product- en marktinnovatie.

2

Stand van zaken beleidsrealisatie
De uitvoering van projecten in het kader van het LIB loopt naar verwachting en ligt op koers. In het
komend jaar zal het convenant dat ten grondslag ligt aan het LIB worden geëvalueerd Bij voortzetting
zal worden gepoogd meer aan te sluiten bij de aanpak zoals deze wordt gehanteerd binnen de
Revitalisering Landelijk Gebied.

Budgetraming en -realisatie beleidsonderdeel (in €)
19

Land- en Tuinbouw

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

429.177

451.475

-22.299

0

0

0

Totaal Lasten
Totaal Baten
Resultaat beleidsonderdeel

-22.299
19 Land- en Tuinbouw

3
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19 Land- en Tuinbouw

19.01 LAND- EN TUINBOUW
19.01.01 Land- en tuinbouw
4

Productomschrijving

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren

De Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant functioneert als bestuurlijk overlegplatform van de
provincie en het georganiseerde landbouwbedrijfsleven en treedt op als beheerder van een gezamenlijk
fonds voor uitvoering van projecten gericht op innovatieve, op duurzaamheid gerichte, ontwikkelingen
in productiesystemen en ketens. Dit alles gebeurt in het kader van een convenant (juli 1999 – juli 2003)
en op basis van een gezamenlijk actieprogramma.
Het gezamenlijke fonds is groot € 517.763 per jaar; de bijdrage van de provincie bedraagt €
368.015,76 per jaar. De provinciale bijdrage wordt gefinancieerd vanuit beleidsonderdeel 8 Milieu
(product 08.02.06) en beleidsonderdeel 19 Land-en Tuinbouw (product 19.01.01).
In de periode juli 2000 – juli 2001 is dit fonds als volgt besteed:
Kosten voor bureau, administratie en personeel:
€ 186.050
Projectondersteuning:
€ 330.415
Totaal:
€ 516.465
In het kader van het gezamenlijk actieprogramma zijn in de periode juli 2000 – juli 2001 27 projecten
ondersteunt. Enkele representatieve voorbeelden zijn: steunpunt agrarisch natuurbeheer, zonne-energie
in de varkenshouderij, milieukeurcertificering in de aardappelteelt, compostering bij melkveebedrijven.
Productieprestaties

jaarverslag
2000

Aantal gesubsidieerde innovatieve agrarische projecten

6

begroting
2001
ca 20

Jaarverslag
2001
27

Exploitatie: lasten en baten (in €)
19.01.01 Land- en tuinbouw

2000
realisatie
2.191.079

2001
begroting
117.213

2001
realisatie
216.022

2001
verschil
-98.809

direct
indirect

1.580.186
610.893

67.936
49.277

139.363
76.659

-71.427
-27.382

programmatische lasten

778.932

311.964

235.453

76.510

4.354
258.173

5.521
283.754

0
234.760

5.521
48.994

apparaatskosten

0730 1a
0730 2b
0730 2c
0730 2d
0730 2g
0730 2i
0730 2m
0730 2n
0910 3h

Communicatie met de agrarische sector
Markt- en structuurgelden land- en
tuinbouw
Uitgaven Leader +
Voorbereidingskosten regeling beeindiging
veehouderijtakken
Landbouwontwikkelingsplannen
Herstructurering van de varkenshouderij
Bijdrage aan uitvoering landbouwontwikkelingsplannen
Reconstructie landelijk gebied fase b
Streekplan PIG

15.650
263.999

0
0

-44.508
226.740

-11.812
22.689

12.506

11.812
0
10.183

-12.180
66.704

0
0

totale lasten

2.970.011

429.177

451.475

-22.299

totale baten

0

0

0

0

Totaal verschillen

-22.299

07303G Landbouwontwikkelingsplannen
Drie projecten zijn financieel afgerekend: 2 projecten zijn afgesloten met een overschot. Deze bedragen
zijn terugbetaald aan de Provincie Noord-Brabant. Van 1 project stond een verplichting open, die met
een positief verschil is afgewikkeld.

230

EDUCATIE

21 Educatie

BELEIDSONDERDEEL 21

21 Educatie

232

21 Educatie

EDUCATIE
Portefeuillehouder: Augusteijn

1

Beleidsomschrijving
In maart 2001 is door de commissie voor Cultuur, Onderwijs en Stedelijke vernieuwing de”
kadernota provinciaal onderwijsbeleid 2001-2003” vastgesteld. Daarin worden, naast de reguliere en
wettelijke taken van de provincie op het terrein van onderwijs, te weten adviezen voortgezet
onderwijs en internationalisering van onderwijs, de volgende twee speerpunten van provinciaal
onderwijsbeleid vastgesteld:
- Brede School
- ICT in het onderwijs
Beoogd wordt een extra stimulering te geven aan de ontwikkelingen op het terrein van brede-school
en ICT en onderwijs in Noord-Brabant. Dit gebeurt door projecten op deze terreinen te ondersteunen
in het kader van de stimuleringsregeling educatie. De verdere uitwerking van het beleid rond deze
speerpunten vindt in 2002 plaats.

2

Stand van zaken beleidsrealisatie
In 2001 is gewerkt aan de uitwerking van het beleidsthema brede school. Er is een discussienota
opgesteld. Deze dicussienota heeft de basis gevormd voor een een rondetafelconferentie, die in
oktober 2001 heeft plaatsgevonden. Tevens is aan PON opdracht gegeven een onderzoek uit te
voeren naar de brede-schoolontwikkelingen in de provincie Noord-Brabant.

Budgetraming en -realisatie beleidsonderdeel (in €)
21

Educatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

Totaal Lasten

1.541.038

894.866

646.172

4.538

0

-4.538

Totaal Baten
Resultaat beleidsonderdeel

641.634

21 Educatie
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21.01 EDUCATIE
21.01.01 Onderwijsoverleg/consultatie
4

5

Productomschrijving

Het betreft overleg met het Provinciaal Overleg Speciaal en Voortgezet Onderwijs (POSVO),
Brabants Overleg Vakantieplanning (BOV), gemeenten, rijk, provincies/IPO en onderwijsinstellingen, in het algemeen ten behoeve van de afstemming van het provinciaal onderwijsbeleid
op het gemeentelijk en rijksbeleid. Specifiek vindt overleg plaats over brede-schoolontwikkelingen
en de ingediende fusieverzoeken, aanvragen in het kader van het plan van scholen, intrasectorale
programma’s en de herschikking in het VMBO in bredere zin.
Tevens vindt ambtelijk en bestuurlijk overleg met de B5-gemeenten over het provinciale
onderwijsbeleid.

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren

Overleg
Overleg heeft plaatsgevonden met:
Provinciaal Overleg Speciaal- en Voortgezet Onderwijs: m.n. over het integraal advies
VMBO
Brabants Overleg Vakantieplanning: overleg over het vakantierooster 2002-2004
Met andere provincies/ IPO
Ministerie van OC&W
Gemeenten en instellingen over tal van zaken die de kwaliteit van het onderwijs ondersteunen
Onderwijsoverleg met de vijf grote steden
Reeds een aantal jaren bestaat er in het kader van het Grote Steden Beleid een overleg van de
provincie met de zg B5-gemeenten (Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch, Tilburg). In
1995-96 werd in het kader van dat overleg een onderwijsconvenant gesloten, waarin een aantal
afspraken werd gemaakt over gezamenlijk aan te pakken onderwijsvraagstukken. In 1999 ontstond
de gezamenlijk erkende behoefte dat convenant aan te passen aan inmidddels actueel geworden
vraagstukken. In 2000 werd daarom een nieuw, aanvullend, convenant gesloten waarin
gezamenlijke activiteiten werden besproken. Deze hebben betrekking op vijf thema’s:
de herschikking van MAVO/VBO: de vorming van het VMBO. Speerpunt hierbij is de
verbetering van het imago van het VBO. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de
onderwijskundige aansluiting en samenwerking met ROC’s.
het voortijdig schoolverlaten: dit reeds in het eerdere convenant opgenomen samenwerkingsthema is nog steeds aan de orde. Speciale aandacht zal gegeven worden aan de samenwerking
van onderwijs, welzijn en zorg.
de schoolbegeleiding: m.n. met betrekking tot de toezichthoudende rol van de gemeenten
daarop.
ICT/Multimediaontwikkeling: de activiteiten zijn erop gericht binnen twee jaar een plan te
ontwikkelen om de toepassing van ICT in het onderwijs te stimuleren
Regionale Expertise Centra (REC): beoogd wordt een evenwichtige spreiding van REC’s
(cluster 4) en bijbehorende onderwijsvoorzieningen in Noord-Brabant te bereiken.
Onderwijs- en jeugdzorgvoorzieningen worden daarbij op elkaar afgestemd.
Over deze samenwerkingsthema’s is overeenstemming bereikt.
In 2001 is met verschillende partijen intensief overleg gevoerd over het zgn. Integraal Advies
VMBO 2001. Daarbij is bewerkstelligd dat het departement van OcenW, dat ons op grond van de
wettelijke provinciale taak om advies vraagt, in praktisch alle gevallen de uitgebrachte adviezen
gevolgd heeft. In 2001 is er ook sprake geweest van een duidelijke verbetering van de
samenwerking tussen het Ministerie, de Provincie Noord-Brabant en de betrokken schoolbesturen
en directies.
De overleggen in het kader van de adviesgroep IPO onderwijs zijn veelvuldiger geweest dan
begroot. Dit als gevolg van de toetreding in de loop van 2001 tot het Overleg Plan van Scholen,
namens de provincies in Zuid- en Midden Nederland.
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Productieprestaties Onderwijsoverleg en Consultatie

Jaarverslag
2000
20
3
3
2
12

- met scholen
- POSVO
- B5
- IPO adviesgroep Onderwijs
- IPO Werkgroep VMBO

6

Begroting
2001
P.M.
3
3
5
12

Jaarverslag
2001
35
1
1
9
10

Exploitatie: lasten en baten (in €)
21.01.01 Onderwijsoverleg/consultatie

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

68.107

99.084

44.719

54.365

direct
indirect

35.379
32.728

54.831
44.253

24.570
20.149

30.261
24.104

programmatische lasten

4.622

8.153

10.004

-1.852

4.622

8.153

10.004

-1.852

totale lasten

72.729

107.237

54.723

52.513

totale baten

0

0

0

0

apparaatskosten

0810 2a

Kosten onderwijsoverlegorganen

Totaal
verschillen

52.513

21.01.02 Studietoelageregeling
4

Productomschrijving
Het Provinciaal Fonds Studiebevordering verstrekt sinds 1993 geen leningen meer. De resterende
activiteit van het fonds is nu nog de invordering van de uitstaande leningen.

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Productieprestaties
Totaal bedrag uitstaande leningen per 1-1 in €
Totaal bedrag aflossing in €

jaarverslag
2000
226.225
38.574

begroting
2001
130.987
35.077

jaarverslag
2001
178.053
29.451

Invordering verstrekte geldleningen Provinciaal Fonds Studiebevordering
Het onder begroting 2001 opgenomen beginsaldo geeft geen realistisch beeld van het werkelijk
uitstaand bedrag per 1-1-2001, omdat hierbij is uitgegaan van het in het jaar 2000 begroot bedrag
van aflossing van € 81.680, in werkelijkheid bedroeg deze slechts € 38.574. Het aantal renteloze
leningen bedraagt per ultimo 2001 29 en het aantal rentedragende leningen 63. De aflossingsachterstand bedraagt per ultimo 2001 € 46.506 en de achterstallige rente bedraagt € 15.651.

235

21 Educatie

5

21 Educatie

6

Exploitatie: lasten en baten (in €)
21.01.02 Studietoelageregeling

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

36.057

43.697

19.609

24.088

18.730
17.327

24.181
19.516

10.774
8.835

13.407
10.681

programmatische lasten

10

9.442

4.974

4.468

Uitgaven ter zake van de studiebevordering
Noord-Brabant
Rente in verband met verstrekte studievoorschotten

10

4.538

0

4.538

4.904

4.974

-70

36.067

53.139

24.583

28.556

Onttrekking uit voorziening provinciaal
fonds studiebevordering Noord-Brabant
Terugontvangst verstrekte
studievoorschotten

10

4.538

0

-4.538

0

0

0

totale baten

10

4.538

0

-4.538

apparaatskosten
direct
indirect

0810 3a
0810 3b

totale lasten
baten
1810 3a
1810 3b

Totaal
verschillen

8

24.018

Reserves en voorzieningen in (€)
21.01.02 Studiebevordering NoordBrabant

jaarrekening
2000
6.552

Stand per 31-12 ( in €)

begroting jaarrekening
2001
2.015

verschil

2001
6.552

21.01.03 Jaarprogramma educatie
4

Productomschrijving
Vanuit de middelen voor het Jaarprogramma Educatie 2001 (JPE) zijn projecten in het onderwijsveld ondersteund die passen in de informatiebrochure (informatie over inhoud en criteria voor
projectaanvragen) die in het onderwijsveld zijn verspreid. Voor het JPE 2001 was een budget
beschikbaar van ongeveer € 430.000. Buiten enkele reserveringen vanuit het verleden is dit geld
ingezet op de volgende thema’s: Informatie- en communicatie-technologie (ICT) in het onderwijs;
Bevordering onderwijsmogelijkheden voor allochtonen; Stimulering en uitwerking van Brede
School mogelijkheden; Samenhang en samenwerking tussen scholen: de zorg voor de leerling.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
In 2001 is gewerkt aan een andere opzet en werkwijze van het Jaarprogramma Educatie. De in het
verleden gehanteerde veelheid aan thema’s is verlaten en gekozen is voor 2 speerpunten te weten:
“onderwijs en ict” en “de brede school”. Ook is gekozen voor de instelling van een andere adviescommissie en is een nieuwe beleidsregel stimuleringsregeling educatie opgesteld welke per 1
januari 2002 in werking is getreden.
Op basis van de aan het onderwijsveld toegestuurde brochure zijn in totaal 79 aanvragen ingediend,
die samen een subsidie van € 1.702.000,= vroegen, veel meer dan het budget toeliet. In totaal zijn 38
aanvragen goedgekeurd em (gedeeltelijk) gesubsidieerd die samen een subsidie van € 318.394,-ontvingen.

236

2001
4.538

21 Educatie
Productieprestaties

Jaarverslag
2000
1
37

Jaarprogramma educatie
Aantal gesubsidieerde projecten

6

begroting
2001
1
-

jaarverslag
2001
1
38

Exploitatie: lasten en baten (in €)
21.01.03 Jaarprogramma educatie

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

apparaatskosten

380.602

406.381

255.850

150.531

197.709
182.893

224.881
181.500

140.572
115.278

84.309
66.222

programmatische lasten

494.809

747.059

471.133

275.926

Stimulering educatie
Nexus instituut
Internationalisering onderwijs
Onderwijsvernieuwing

404.713
45.378
44.718

428.959

379.567

91.210
226.890

91.565
0

49.392
0
-355
226.890

totale lasten

875.411

1.153.440

726.983

426.457

totale baten

0

0

0

0

direct
indirect

0810 9f
0810 9j
0810 9k
0810 9l

Totaal
verschillen

426.457

Stimulering educatie
In 2001 zijn een zestal subsidies van voorgaande jaren bij de definitieve vaststelling tot een bedrag
van € 48.793 lager vastgesteld.
Onderwijsvernieuwing
Bij de Voorjaarsnota 2001 is er voor 2001 een bedrag van € 226.890 ter beschikking gesteld voor
projecten ICT en Onderwijs. De projecten welke hiervoor in 2001 zijn ingediend, zijn betrokken
bij de projecten in het kader van @Brabant. Alle projecten met een onderwijscomponent zijn door
de statencommissie ABA (Algemene en Bestuurlijke Aangelegenheden) in haar vergadering van
oktober 2001 doorgeschoven naar 2002, omdat nader overleg met aanvragers nodig bleek.
Daarom is het budget naar 2002 overgeheveld.

4

Productomschrijving
Dit product betreft de advisering aan scholen over voorgenomen aanvragen tot aanpassing van hun
infrastructuur. Daarnaast betreft het de wettelijke advisering aan de Staatssecretaris van OCenW
m.b.t. ingediende aanvragen van dien aard. Ten derde betreft dit product de stimulering van
regionaal overleg over dergelijke aanvragen.
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21.01.04 Adviezen voortgezet onderwijs

21 Educatie

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Productieprestaties

jaarverslag
2000

Begroting
2001

jaarverslag
2001

1
1

1
1
1

1
1
1

Fusieverzoeken
Aanvragen plan van scholen
Intrasectorale programma’s
Integraal advies VMBO
PON-onderzoek MAVO en leerlingenstromen
Statusrapportage IPO

6

Exploitatie: lasten en baten (in €)
21.01.04 Adviezen voortgezet onderwijs

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

220.349

227.223

88.577

138.646

114.463
105.886

125.739
101.484

48.667
39.910

77.072
61.574

0

0

0

0

totale lasten

220.349

227.223

88.577

138.646

totale baten

0

0

0

0

apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten

Totaal
verschillen
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CULTUUR
Portefeuillehouder: Augusteijn

1

Beleidsomschrijving

Met het cultuurbeleid wordt ernaar gestreefd een scala aan culturele en maatschappelijke processen
in de provincie te ondersteunen. Een rijkgeschakeerde waaier van cultuurproducties op het terrein
van de kunsten, media en erfgoed behoort de Brabantse samenleving ter beschikking te staan.
Cultuur heeft een belangrijke intrinsieke waarde: zij het als artistieke productie, of het nu opera of
beeldende kunst is, dan wel als een zaak die een bijzondere historische of wetenschappelijke
betekenis heeft, bijvoorbeeld een belangwekkend archief of een archeologisch monument. Cultuur
daagt uit deze waarden te beschouwen en te doorgronden; er van te genieten en te leren.
Cultuurproducten dragen zo bij aan onze bewustwording van de kwaliteit van ons leven en de
kwaliteit van de context, de omgeving waarin wij leven.
Ruimte scheppen voor deze intrinsieke waarde en dit bewustzijn is een belangrijke voorwaarde
voor een Brabant waarin bewoners en bezoekers zichzelf herkennen en thuisvoelen; voor een
sterke sociale en culturele pijler.
In de Voorjaarsnota 2000 is een belangrijke investering gedaan voor cultuur in Noord-Brabant
voor de jaren 2000-2003. Voor het begrotingsjaar 2001 kwam bijna € 2,75 miljoen beschikbaar,
met name voor ruimtelijke planbegeleiding, Omroep Brabant en het Stimuleringsprogramma
Cultuurbereik. Verder werd de culturele infrastructuur met middelen uit de Voorjaarsnota
versterkt.
De Voorjaarsnota 2001 schiep ruimte voor het hierboven al genoemde Erfgoedhuis en het proces
van herstructurering in het bibliotheekwerk. Ook kwamen middelen beschikbaar om uitvoering te
geven aan conclusies uit evaluaties van instellingen in de sociale en culturele sector, zoals Nieuwe
Brabantse KunstStichting, Centrum Voor Amateurkunst, Brabants Instituut voor School en Kunst
en Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening. Tot slot werd de erfgoedsector versterkt
met een zesde inspectieteam bij de Monumentenwacht en gelden die de aanzet voor duurzame
ontwikkeling in de monumentenzorg geven.
Beleidskader:
Beleidsakkoord 1999-2003, 1999
Op het Zuiden. Culturele Samenwerking Zuid-Nederland, 2000
Provinciaal Programma Actieplan Cultuurbereik Noord-Brabant, 2001
Projectplan Kiss the Future, 2000
Besluit financiering Omroep Brabant, 2000
Cultuurhistorie is een Werkwoord: weten, maken, beleven, 2000
Archeologische MonumentenZorg in Noord-Brabant 1999-2002, 1999
Beleidsnota Samen Sterk Museumwerk, 1998.

Stand van zaken beleidsrealisatie

In 2001 is sterk ingezet op twee nieuwe impulsen in het provinciale cultuurbeleid.
Dat is in de eerste plaats de verbreding van de participatie aan cultuur. Naast het investeren in de
ontwikkeling en het behoud van culturele producties is daarom ook geïnvesteerd in cultuureducatie
en amateur-cultuurbeoefening, ter verhoging van de culturele competentie. Het sterkst komt deze
doelstelling tot uiting in het Stimuleringsprogramma Cultuurbereik, dat zich helemaal richt op een
omslag bij gemeenten en het culturele veld in deze richting. Het Stimuleringsprogramma is in
2001 van start gegaan. Ook het eigen cultuurbeleid van de provincie buiten het kader van het
Stimu-leringsprogramma heeft in dit opzicht nog een slag te maken. Hiertoe is in 2001 de
totstandkoming van een uitgangspuntennotitie cultuurbeleid aangepakt. Daarin formuleren
Gedeputeerde Staten in overleg met het culturele veld en de gemeenten de kaders voor
ondersteuning van culturele activiteiten, waarbij de realisatie van gewenste functies gaat
prevaleren boven het instandhouden van organisaties. Uiteraard zal hierbij steeds de balans met
behoefte aan stabiliteit in de culturele infra-structuur moeten worden gezocht.
Het tweede onderdeel uit het nieuwe impulsbeleid betreft de inzet van cultuurhistorie in de
ruimtelijke planvorming. In opmaat tot het streekplan is cultuurhistorie een belangrijk element
geworden in de inrichtingswerken vanuit de ruimtelijke ordening en de reconstructie, en dat is ook
waarneembaar door de nog steede toenemende belangstelling voor behoud van cultureel erfgoed in
brede zin.
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22 Cultuur
De provincie dient zichtbaar beter en beter zichtbaar te worden. Ook het beleidsonderdeel cultuur
zal hieraan bijdragen. De samenwerking met gemeenten en derden kreeg in 2001 flinke impulsen.
Meer dan voorheen kwamen, onder andere door het Stimuleringsprograma Cultuurbereik,
culturele producties van de grond komen, waarbij de provincie in de fase voorafgaand aan
subsidieverlening betrokken is, bijvoorbeeld door advisering in het kader van beleidsregels. Ook
op andere fronten gaat de provincie de dialoog met de cultuurpartners aan. Bijvoorbeeld door onze
regierol in het omvangrijke herstructureringsproces openbaar bibliotheekwerk. Of door
geïntensiveerde plan-begeleiding, waarmee de provincie werkt aan een duidelijker rol voor
cultuurhistorie in de ruimtelijke ontwikkeling. Hier liggen nieuwe mogelijkheden voor de
samenwerking met gemeenten, ontwerpbureaus, waterschappen en andere provincies.
De provinciale culturele infrastructuur, een zich steeds ontwikkelend resultaat van sinds jaar en
dag in investeren, heeft een cruciale taak in het realiseren van de provinciale doelstellingen op
cultuur-gebied. De steunfuncties fungeren als kenniscentra en adviseurs voor zowel gemeenten,
cultuur-producenten als individuele burgers en vormen de ruggengraat van de provinciale
inspanningen. De Provinciale Bibliotheek Centrale, de Stichting Regionale Omroep Brabant, de
Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening, de Brabantse Museum Stichting, de Stichting
Actuele Muziek Noord-Brabant, Stichting Brabant Pop, de Nieuwe Brabanste KunstStichting, het
Brabants Instituut voor School en Kunst, het Centrum voor Amateurkunst, de Stichting
Monumentenwacht en de Stichting Monumentenhuis Noord-Brabant: alle hebben zij een eigen rol
en vervullen een belangrijke taak op hun werkterrein. Vanuit de erfgoed-instellingen is het
initiatief gekomen om de samenhang in hun activiteiten zichtbaar te maken en te intensiveren. In
2001 werd daartoe een virtueel erfgoedhuis gecreëerd (www.erfgoedbrabant.nl), als voorbode van
gezamenlijke fysieke huisvesting en verder organisatorisch samengaan. Evaluaties en
beleidsplannen van de instellingen voor cultureel erfgoed laten een toename zien in aanvragen door
derden (gemeenten) en nieuwe (educatieve) activiteiten.

3

Budgetraming en -realisatie beleidsonderdeel (in €)
22

Cultuur

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

Totaal Lasten

34.763.527

33.716.026

1.047.501

Totaal Baten

7.406.383

7.828.598

422.215

Resultaat beleidsonderdeel

1.469.716
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22.05 CULTUUR ALGEMEEN
22.05.01 Verdeelprogramma cultuur en culturele manifestaties
4

Productomschrijving
Verdeelprogramma cultuur
Via het Verdeelprogramma cultuur draagt de provincie bij aan de realisatie van de doelstelling van
een pluriforme en kwalitatief hoogwaardige cultuurproductie in Brabant. Hiervoor kent het
Verdeel-programma Cultuur drie soorten subsidies: verdeelsubsidies, termijnsubsidies en
incidentele subsidies. De eerste twee zijn op basis van een provinciaal Kunstenplan toegekend
voor een periode van vier jaar.
Culturele manifestaties
Voor evenementen (lezingen, concoursen, festivals, et cetera) die in artistiek en/of cultureelmaatschappelijk opzicht van provinciaal belang zijn en een grote uitstraling hebben, is een apart
budget beschikbaar.

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
In 2001 zijn de verdeel- en termijnsubsidies toegekend volgens het Kunstenplan 2001-2004.
De verdeelsubsidies zijn per discipline verdeeld door vijf provinciale steunfuncties, namelijk de
Nieuwe Brabantse Kunst Stichting (activiteiten beeldende kunst, vormgeving en fotografie), de
Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefeming (voor activiteiten op het terrein van NoordBrabantse geschiedbeoefening), de Brabantse Museumstichting (voor kleinschalige museale
projecten), Centrum voor Amateurkunst (voor activiteiten op het terrein van amateurkunst) en het
Literair Informatiepunt Brabant (voor activiteiten op het terrein van taal en letteren).
De termijnsubsidies 2001-2004 zijn toegekend aan theater, dans- en muziekgezelschappen en
innovatieve festivals , alsmede steunfunctieinstellingen op het gebied van de podiumkunsten,
inclusief film. In 2001 hebben zes nieuwe gezelschappen en twee festivals voor het eerst
termijnsubsidie ontvangen van de provincie.
Het restant van het budget Verdeelprogramma cultuur is beschikbaar voor incidentele subsidies.
Deze subsidies worden ingezet voor eenmalige projecten op het terrein van de podimkunsten,
inclusief film. In 2001 lag nog geen beleidsregel ten grondslag aan de verdeling van dit incidentele
budget (vanaf 2002 is dat wel het geval). Gedeputeerde Staten hebben voorafgaand aan een
beslissing over de aanvragen advies gevraagd van de externe adviescommissie Verdeelprogramma
Cultuur.De 23 instellingen met termijnsubsidie ontvingen tezamen een bedrag van € 1.965.936 uit
het verdeelprogramma cultuur. Daarnaast ontvingen de vijf bovengenoemde instellingen verdeelsubsidie tot een bedrag van € 344.528. Aan incidentele subsidies werd uit het verdeelprogramma
cultuur voor € 205.889 toegekend.
productieprestaties
Aantal aanvragen incidentele subsidies Verdeelprogramma
Cultuur
Aantal toekenningen incidentele subsidies verdeelprogramma
Cultuur
Gemiddelde hoogte toekenning incidentele subsidies
Verdeelprogramma Cultuur
Aantal aanvragen subsidie culturele manifestaties
Aantal toekenningen subsidie culturele manifestaties
Gemiddelde hoogte toekenning subsidieculturele
manifestaties
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jaarverslag
2000
51

begroting
2001
50

jaarverslag
2001
41

28

25

21

€ 9.187

€ 8.168

€ 9.724

10
10
13.613

10
10
11.605

22 Cultuur

5

22 Cultuur

6

Exploitatie: lasten en baten (in €)
22.05.01 Verdeelprogramma cultuur en
culturele manifestaties
apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
0830 9c
0831 5b
0831 7a
0831 9g

Subsidies cultuur algemeen
Verdeelprogramma amateurkunst en
kunstzinnige vorming
Subsidies verdeelprogramma cultuur
Subsidies culturele manifestaties

2000

2001

2001

2001

realisatie

begroting

realisatie

verschil

144.629

139.830

156.714

-16.884

75.129
69.499

77.379
62.451

86.104
70.610

-8.725
-8.159

2.374.615

2.651.332

2.630.887

20.445

-13.212

0
0

2.251.693
136.134

2.515.198
136.134

2.490.357
140.530

24.841
-4.396

totale lasten

2.519.243

2.791.162

2.787.601

3.561

totale baten

0

0

0

0

Totaal
verschillen

22.05.02 Cultuureducatie en amateur-kunstbeoefening
4

Productomschrijving
Cultuureducatie is van belang omdat het zowel de passieve als de actieve deelname aan cultuur
stimuleert. Hierbij spelen ook de mogelijkheden die de amateurkunst biedt voor actieve beoefening
van kunst een rol. In het bijzonder jongeren hebben daarbij aandacht. Een aanbod voor hen,
binnenschools en buitenschools, moet een logisch vervolg kunnen krijgen in een aanbod voor alle
Brabanders.
Om deze doelstelling te bereiken volgt de provincie twee sporen: enerzijds het structureel
ondersteunen van provinciale steunfunctieinstellingen, anderzijds door het verlenen van incidentele
subsidies via diverse verdeelprogramma’s en beleidsregels.
Allereerst geeft de provincie structureel subsidie aan het Brabants Instituut voor School en Kunst
(BISK) en het Centrum voor Amateurkunst (CVA). Het BISK richt zich vooral op cultuureducatie
in het basisonderwijs, door bemiddeling en zorg voor begeleiding naar het onderwijs van cultuurproducten. Het CVA richt zich op de ondersteuning van amateurkunstenaars en hun lokale
organisaties.
De Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening richt zich specifiek op de erfgoededucatie.
De BRG heeft met haar cursusaanbod aandacht voor zowel jongeren via het onderwijs als de
Brabander in het algemeen. Op het niveau van wetenschappelijke educatie is BRG actief door
ondersteuning van de leerstoel Cultuurhistorie aan de Katholieke Universiteit Brabant.
Daarnaast beschikken BISK, CVA en BRG over verdeelsubsidies. Voor het BISK is dat de
verdeel-subsidie Kleine Schoolprojecten, voor het CVA de verdeelsubsidie Amateurkunst (met een
deel voor koepelorganisaties en een deel incidentele subsidies, middelen via het
Verdeelprogramma Cultuur). De BRG beheert de verdeelsubsidie Regionale Geschiedbeoefening.
In 2001 zijn de beschikbare rijksgelden ten behoeve van cultuureducatie voor het eerst ingezet in
het kader van het Stimuleringsprogramma Cultuurbereik. Onder het programma Cultuur en School
is geld beschikbaar gesteld voor uiteenlopende projecten op het gebied van cultuureducatie. De al
genoemde Kleine Schoolprojecten maken daar deel van uit. Ook partnerprojecten (cultuureducatief
netwerk) en uiteenlopende incidentele projecten zijn in 2001 ingezet.
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Daarnaast maakt het op jongerencultuur gerichte project Kiss the Future deel uit van het
Stimuleringsprogramma. In 2001 zijn diverse amateurkunst-projecten door jongeren zelf bedacht
en uitgevoerd.
In de vergadering van PS d.d. 13 oktober 2000 is conform het nieuw ingezette beleid 1999-2003
(D54) besloten aan de Stichting Brabant Cultureel voor de uitgifte van het tijdschrift “Brabant
Cultureel” in de periode 2001 t/m 2003 een jaarlijks subsidie toe te kennen van € 45.378. Het
tijdschrift “Brabant Cultureel” heeft vooral als functie een forum te zijn voor een publieke
discussie over ‘cultuur’. Daarnaast heeft het een informatiefunctie.

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Een beleidskader BISK-CVA is niet gerealiseerd. Na een evaluatie van deze instellingen door
Berenschot bleek financiering van de huidige taken prioriteit boven vernieuwing te hebben. Er
heeft overleg met de instellingen plaatsgevonden waarna aanvullend onderzoek is verricht. Voor
het BISK heeft Deloitte & Touche een helder financieel beeld geschetst. Voor het CVA heeft C.
Slegers een verslag en advies naar aanleiding van een inhoudelijke impasse geschreven. Een
structurele verhoging van het activiteitensubsidie voor BISK en CVA is niet gerealiseerd. Een
beleidskader zal in 2002 aan de orde komen. Zie ook productnummer 23.04.01.
Evaluatie en beleidskader BRG-Brabants Heem
De evaluatie van de BRG-Brabants Heem is in 2001 is inclusief bijbehorend beleidskader, conform
planning gerealiseerd.
Besluit Cultuur en school-inzet binnen Provinciaal Programma Actieplan Cultuurbereik 2001
Het geplande besluit cultuur en school is gerealiseerd als onderdeel van het actieplan
cultuurbereik.
productieprestaties

jaarverslag
2000

Aantal aanvragen Kiss the Future
Aantal Toekenningen Kiss the Future
Gemiddelde hoogte bedrag toekenning subsidie Kiss the
Future
Aantal aanvragen Cultuur en School
Aantal toekenningen Cultuur en School
Gemiddelde hoogte bedrag toekenningen subsidie Cultuur
en School

begroting
2001
pm
pm

jaarverslag
2001
14
5
€ 3.630
1
1
€ 226.890

22 Cultuur

5
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6 Exploitatie: lasten en baten (in €)
22.05.02 Cultuureducatie en amateurbeoefening
apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
0800 1a
0800 1h
0800 9c

Kosten van onderzoeken
Onderzoek BISK/CVA
Wachtgelduitgaven als gevolg van de
kortingsregeling op de rijksbijdrage
sociaal-cultureel werk

0831 5a

Subsidies Stichting Centrum voor
Amateurkunst
Subsidies projecten cultuureducatie
Subsidie Stichting BRG en Brabant
Cultureel
Subsidie Stichting Brabants Instituut voor
School en Kunst
Subsidies creatieve ontwikkeling

0831 7c
0833 9a
0843 5c
0843 5e

totale lasten

2000

2001

2001

2001

realisatie

begroting

realisatie

verschil

304.321

240.333

139.706

100.627

158.084
146.237

132.994
107.339

76.759
62.947

56.235
44.392

2.608.870

2.530.393

2.554.065

-23.672

86
69.688
154.490

56.722

52.916

-86
0
3.806

606.603

622.753

622.474

279

400.920
370.199

454.990
359.583

452.036
393.136

2.954
-33.553

995.624

1.023.286

1.023.286

0

11.345

13.059

10.131

2.928

2.913.191

2.770.726

2.693.771

76.955

154.490

56.722

52.916

-3.806

166.991

227.495

227.495

0

321.482

284.217

280.411

-3.806

baten
1800 9f
1831 9f

Onttrekking uit voorziening ter dekking
van betaalde wachtgeld-verplichtingen
Rijksbijdrage cultuureducatie

totale baten

Totaal
verschillen

73.149

Subsidie stichting BRG en Brabant Cultureel
Bij de voorjaarsnota 2001 is voor de evaluatie van steunfuncties sociaal-culturele pijler in 2001
een bedrag van € 222.810 uitgetrokken. Van dit bedrag is € 34.034 beschikbaar gesteld aan de
BRG ten behoeve van een publiciteitsmedewerker. In de bijlagen bij dit jaarverslag is bij de
informatieve slotwijziging een begrotingswijziging ter hoogte van dit bedrag opgenomen.

8

Reserves en voorzieningen in (€)
22.05.02 Wachtgeldverplichtingen
Stand per 31-12 ( in €)

jaarrekening
2000
219.588

begroting jaarrekening
2001
2001
176.041
179.847

22.05.03 Samenwerking overheden en internationalisering cultuur
4

Productomschrijving
Dit productnummer omvat het beleid inzake het cultuurconvenant, het Stimuleringsprogramma
Cultuurbereik en internationale culturele samenwerking.
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verschil
2001
3.806
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In het cultuurconvenant leggen het Rijk aan de ene kant en het landsdeel Zuid (provincies Zeeland,
Noord-Brabant en Limburg, en de steden Maastricht, Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Tilburg en
Breda) aan de andere, afspraken vast over gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de culturele
infrastructuur van Zuid-Nederland. Binnen dit kader valt ook de inzet van middelen voor
versterking van de culturele infrastructuur in Noord-Brabant, welke bij Voorjaarsnota 2000 voor
de jaren 2001-2003 beschikbaar kwamen.
Het bondgenootschappelijk optreden van overheden is een zaak van algemeen belang en voorwaarde
voor het slagen van cultuurbeleid (en cultuurbereik). Deze gemeenschappelijkheid heeft in 2001 een
naam gekregen in de slogan bij het Stimuleringsprogramma Cultuurbereik Brabant: “Cultuurmakers,
-dragers, -minnaars”. Het Stimuleringsprogramma beoogt een omslag te bereiken in de cultuurparticipatie: méér deelname door bevolkingsgroepen die tot dusver weinig deelnemen aan cultuur.
Dat zijn met name jeugdigen, laag opgeleide ouderen en allochtonen. Bij besluiten omtrent subsidieaanvragen in het kader van het Stimuleringsprogramma laten GS zich adviseren door een externe
commissie van terzake kundigen.
Door middel van de beleidsregel “Internationalisering culturele samenwerkingsprojecten” willen
GS de totstandkoming van perspectiefvolle grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten
bevorderen, met name in de partnerregio’s Vlaanderen, Noordrijn-Westfalen, Nord-Pas-de-Calais
en Wielkopolska (Polen).

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren

Cultuurconvenant
Het cultuurconvenant 2001-2004 is op 28 november 2001 door alle partners ondertekend.
Vesterking culturele infrastructuur
Op 13 december 2000 heeft de Statencommissie voor Cultuur , Onderwijs en Stedelijke
Vernieuwing positief geadviseerd over de notitie ‘versterking culturele infrastructuur’. In deze
notitie is vastgesteld dat de instellingen Het Brabants orkest, opera Zuid, Theater Artemis,
dansgezelschap de Stilte en het Nexus instituut tot en met 2003 jaarlijks een (extra) provinciale
bijdrage krijgen. Door het tijdstip van besluitvorming was deze begrotingswijziging nog niet in de
gepubliceerde concernbegroting verwerkt.

Stimuleringsprogramma Cultuurbereik
Op 19 juni 2001 is het Provinciaal Programma Actieplan Cultuurbereik (Stimuleringsprogramma
Cultuurbereik) vastgesteld door GS.
1 Campagne Cultuurmakers, -dragers, -minnaars
In juni 2001 is de campagne “Cultuurmakers, -dragers, -minnaars” van start gegaan, kort nadat de
finale goedkeuring van het ministerie van OC&W is verkregen op het Stimuleringsprogramma
Cultuurbereik Brabant 2001-2004. In een herkenbare stijl met symbolisch lege theaterstoelen (die
aan het eind van de rit vol moeten zijn) is een publieksversie van het actieplan in brochurevorm
uitgebracht en op ruime schaal verspreid. Dit samen met posters en buttons. Op 7 november is een
“startmanifestatie” gehouden voor cultuurdragers en –makers in het provinciehuis. Deze bijeenkomst kende 200 bezoekers. In december hebben regiobijeenkomsten plaatsgevonden in
respectievelijk Uden, Zundert en Heeze. Doel was uitleg te geven over mogelijkheden tot
verbreding van cultuurbereik en discussie over belemmeringen hierbij. Aan deze bijeenkomsten
nam bijna de helft van de Brabantse gemeenten deel (politiek en ambtelijk). Ook vele lokale
culturele instellingen hebben hun zienswijze ingebracht.
2 Provinciale partnerprojecten
Het Brabantse actieplan cultuurbereik wordt gekarakteriseerd door een verdeelsubsidie voor
aanvragers en een serie provinciale partnerprojecten. Voor de partnerprojecten is ruim de helft
van het totale budget gereserveerd.
Deze projecten moeten een fundament leggen waarop lokale projecten en de complete
cultuursector in Brabant kunnen bouwen. In deze projecten gaat het ook om krachtenbundeling
door samenwerking van sterke partners in Brabant.
In 2001 zijn de volgende partnerprojecten gestart:
“Uit-in-Brabant” (complete culturele uit-agenda op internet), partners: SROB/PBC/BBT;
Provinciaal project Cultuurpunten (cultuurwinkels in alle middelgrote steden), partners: PBC
+ M-5 bibliotheken en Helmond;
Expertisecentrum Culturele diversiteit Zuid-Oost-Brabant, partner: gemeente Eindhoven,
Palet;
Voorbereiding “Op het Zuiden” door Scoop Middelburg, partners: nog nader te bepalen
culturele instellingen in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg;
Platforms Cultuur & school, partner: BISK.
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3 Verdeelsubsidie Cultuurbereik
In 2001 zijn 121 aanvragen ingediend. Vele aanvragers hebben het stimuleringsprogramma
benaderd als “fonds”. Dat wil zeggen dat zij subsidie vroegen voor reeds voorgenomen, vaak
aanbodgestuurde activiteiten. Omdat het moet gaan om specifiek op een breder cultuurbereik
toegespitste activiteiten is driekwart van de aanvragen op advies van de adviescommissie
cultuurbereik afgewezen.
Met de aanvragers is gecommuniceerd over mogelijkheden tot aanpassing van hun verzoek.
Hierdoor krijgen zo’n 10 potentieel kansrijke projecten een herkansing in 2002.
Internationalisering
Van de 11 in 2001 ingediende subsidieaanvragen zijn er 9 gehonoreerd. Deze hadden betrekking
op projecten op het terrein van (jeugd)theater, cultuurdebat, dans, geschiedschrijving, beeldende
kunst, zang en eigentijdse muziek. Bij drie projecten waren meer dan twee landen betrokken.
Bij een aantal in ontwikkeling zijnde grote internationaliseringsprojecten cultuur kwam het ,
anders dan verwacht, in 2001 nog niet tot een aanvraag. Dit verklaart de onderbesteding van dit
budget.
De subsidierelatie met het Algemeen Nederlands Verbond is met ingang van 2001 beëindigd.
Productieprestaties

jaarverslag
2000

Aantal aanvragen subsidie actieplan cultuurbereik
Aantal toekenningen subsidie actieplan cultuurbereik
Hoogte gemiddelde bedrag toekenning subsidie actieplan
cultuurbereik
Aantal aanvragen beleidsregel internationalisering cultuur
Aantal toekenningen beleidsregel internationalisering cultuur
Hoogte gemiddelde bedrag toekenning beleidsregel
internationalisering cultuur in euro

6

12

begroting
2001
pm
pm
pm

jaarverslag
2001
121
32
€ 32.075

18
15
€ 8.078

11
9
€ 4.657

Exploitatie: lasten en baten (in €)
22.05.03 Samenwerking overheden en
internationalisering cultuur
apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
0830 4b
0830 9f
0831 7f
0831 7k

Subsidie Algemeen Nederlands Verbond
Subsidies internationalisering cultuur
Bijdrage aan cultuurconvenant
Subsidie regio-coördinator cultuur

totale lasten

2000

2001

2001

2001

realisatie

begroting

realisatie

verschil

249.354

279.660

254.237

25.423

129.531
119.824

154.757
124.903

139.686
114.551

15.071
10.352

556.598

2.188.913

2.213.290

-24.377

7.552
114.898
406.921
27.227

7.706
70.126
2.083.854
27.227

0
41.912
2.144.152
27.227

7.706
28.214
-60.298
0

805.952

2.468.573

2.467.527

1.046

758.314

758.314

0

758.314

758.314

0

Baten
1831 7f

Rijksbijdrage cultuurbereik

totale baten

0

Totaal
verschillen
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Bijdrage aan cultuurconvenant
In de periode 1999-2000 de profielschets “op het Zuiden, culturele samenwerking Zuid-Nederland
tot stand gekomen, met een financiële bijdrage van de convenantpartners. Deze viel echter lager
uit dan verwacht, hetgeen leidt tot een nadelig afwikkelingsverschil in 2001 van € 24.786.
Verder is het budget 2001 met € 36.387 overschreden, het betreft hier het Stimuleringsprogramma
Cultuurbereik. De voornaamste oorzaak van overschrijding betreft de gemaakte overheadkosten,
deze overschrijding is niet declarabel bij het ministerie van OC&W.
De verdeling van het budget voor versterking culturele infrastructuur -€ 453.779- is als volgt:
Het Brabants Orkest
€ 136.134
Opera Zuid
€ 226.890
Theater Artemis
€ 36.302
Dansgezelschap De Stilte
€ 20.420
Nexus instituut
€ 34.033

22.05.04 Promotie, advies en communicatie
4

Productomschrijving
Om voor subsidiëring in aanmerking te komen dienen cultuur-activiteiten over artistieke,
cultuureducatieve en/of cultuurhistorische kwaliteiten te beschikken. De beoordeling van die
kwaliteiten is in Nederland niet in de eerste plaats een zaak van de overheid. Ten behoeve van de
diverse beleidsregels waar subsidieverlening op berust, zijn dan ook de onafhankelijke deskundige
adviescommissies ingesteld, die Gedeputeerde Staten adviseren over ingediende aanvragen.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
In 2001 heeft de provincie een aanvang gemaakt met de interactieve totstandkoming van nieuw
cultuurbeleid voor de provincie. In samenwerking met een adviesbureau is onderzoek gedaan, een
basistekst geformuleerd en hebben drie overlegrondes plaatsgevonden met de structureel
gesubsidieerde culturele instellingen en overleg met de Brabantse gemeenten verdeeld over drie
regio’s. De begrote bedragen voor “Kosten onderzoek omgevingsfactoren cultuur” en voor
“Kosten promotie en communicatie cultuurbeleid” zijn aan dit proces besteed.

Exploitatie: lasten en baten (in €)
22.05.04 Promotie, advies en
communicatie
apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
0830 2b
0830 9d
0833 4l

Kosten adviescommissie cultuur
Kosten onderzoek omgevingsfactoren
cultuur
Kosten Promotie en Communicatie Cultuurbeleid

2000

2001

2001

2001

realisatie

begroting

realisatie

verschil

7.612

43.697

14.511

29.186

3.954
3.658

24.181
19.516

7.973
6.538

16.208
12.978

22.874

43.603

41.852

1.752

22.874

26.360
5.899

23.765
5.899

2.594
0

11.345

12.187

-843

totale lasten

30.486

87.300

56.363

30.938

totale baten

0

0

0

0

Totaal
verschillen
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22.06 KUNSTEN
22.06.01 Podiumkunsten
4

Productomschrijving
Aangezien de producten voor het beleidsonderdeel podiumkunst inmiddels grotendeels zijn
opgenomen in het Verdeelprogramma Cultuur (22.05.01), zijn daar de doelstellingen en de daaruit
voortvloeiende producten beschreven. De voortzetting van subsidiëring aan Het Brabants Orkest
en Opera Zuid zijn opgenomen onder productnummer 22.05.03 bij 5 “geleverde prestaties en
prestatie-indicatoren” en de financiële toelichting onder punt 6.

6

Exploitatie: lasten en baten (in €)
22.06.01 Podiumkunsten

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

apparaatskosten

126.600

117.981

19.973

98.008

65.764
60.836

65.288
52.693

10.974
8.999

54.314
43.694

272.268

0

0

0

direct
indirect

programmatische lasten
0831 7g
0831 7i

Subsidie Stichting Het Brabants Orkest
Subsidie Stichting Opera Zuid

45.378
226.890

0
0

totale lasten

398.868

117.981

19.973

98.008

totale baten

0

0

0

0

Totaal
verschillen

98.008

22.06.02 Beeldende kunst en vormgeving
4

Productomschrijving
De besteding van de jaarlijkse rijksbijdrage beeldende kunst en vormgeving maakt sinds 2001 deel
uit van het Stimuleringsprogramma Cultuurbereik, nader beschreven onder productnummer
22.05.03. Dit houdt in dat de beschikbaar komende rijksmiddelen conform het rijksbeleid ingezet
moeten worden op het verbreden en vernieuwen van cultuurdeelname door middel van het geven
van een impuls aan aansprekende activiteiten voor specifieke doelgroepen. Ook de totstandkoming
van duurzame netwerken en samenwerkingsvormen tussen cultuurmakers is van belang.
De geldende doelstellingen met betrekking tot beeldende kunst en vormgeving worden gehandhaafd,
namelijk: het stimuleren van productie en ontwikkeling van beeldende kunst én het meer
toegankelijk maken van beeldende kunst. Daarnaast worden verbreding en vernieuwing van
cultuurbereik en stimulering van cultureel ondernemerschap als doelstellingen geformuleerd.
Naast de inzet van rijksmiddelen voor beeldende kunst en vormgeving in het Stimuleringsprogramma Cultuurbereik houdt de provincie met autonome middelen de Nieuwe Brabantse Kunst
Stichting (NBKS) in stand. De NBKS is een steuninstelling, die onder meer gemeenten, instellingen,
bedrijven en kunstenaars, informeert, adviseert en ondersteunt bijvoorbeeld bij opdrachten op het
terrein van de beeldende kunst. De NBKS draagt als instelling ook zorg voor de uitvoering in
mandaat van de Beleidsregel verdeelsubsidie beeldende kunst, vormgeving en fotografie.
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5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
In 2001 was besluitvorming voorzien omtrent de inzet van de rijksbijdrage beeldende kunst en
vormgeving in het kader van het Stimuleringsprogramma Cultuurbereik. Het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen berichtte echter dat het in mei 2002 een uitgewerkt
beleidskader zal publiceren voor inzet van de rijksbijdrage. Aangezien de provincie dit
beleidskader dient te integreren in het provinciaal beleid op dit onderdeel, zal besluitvorming pas
medio 2002 kunnen plaatsvinden.
Besluit beeldende kunst en vormgeving
Het geplande besluit kunst en vormgeving is gerealiseerd als onderdeel van het actieplan
cultuurbereik.
Productieprestaties
Aantal aanvragen beleidsregel Kunst en Ruimte
Aantal toekenningen beleidsregel Kunst en Ruimte
Hoogte gemiddelde toekenning subsidie beleidsregel Kunst
en Ruimte

begroting
2001
20
9
€ 12.605

jaarverslag
2001
18
10
€ 11.526

Exploitatie: lasten en baten (in €)
22.06.02 Beeldende kunst en vormgeving
apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
0831 4a
0831 9a
0831 9e

Uitgaven Beeldende Kunst en vormgeving
Subsidie Nieuwe Brabantse Kunststichting
Kunstenplan

totale lasten
baten
1831 9b

Rijksbijdrage beeldende kunst en
vormgeving

totale baten

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

145.174

139.830

69.749

70.081

75.413
69.761

77.378
62.452

38.322
31.427

39.056
31.025

1.787.761

1.926.045

1.828.096

97.949

1.404.767
382.993

1.533.810
392.235

1.408.645
419.450

125.165
-27.215
0

1.932.934

2.065.875

1.897.845

168.030

1.450.880

1.533.810

1.404.747

-129.063

1.450.880

1.533.810

1.404.747

-129.063

Totaal
verschillen

38.967

Beeldende kunst en vormgeving
Wegens uitstel van besluitvorming omtrent de inzet van beeldende kunst in het kader van het
Stimuleringsprogramma Cultuurbereik Brabant, is een deel van het budget rijksbijdrage beeldende
kunst & vormgeving niet tot besteding gekomen. De resterende middelen, € 129.063, zijn
overgeheveld naar de begroting 2002 en zullen naar verwachting in 2002 worden besteed.
Nieuwe Brabantse Kunststichting
Bij de voorjaarsnota 2001 is voor de evaluatie van steunfuncties sociale en culturele pijler in 2001
een bedrag van € 222.810 uitgetrokken. Zie ook productnummer 23.04.01. Van dit bedrag is
€ 27.216 beschikbaar gesteld aan de NBKS voor de kosten van een onderzoek naar de vraag naar
NBKS-activiteiten en de daarbij horende strikt noodzakelijke maatregelen en middelen. In de
bijlagen bij dit jaarverslag is bij de informatieve slotwijziging een begrotingswijziging ter hoogte
van dit bedrag opgenomen.
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jaarverslag
2000
20
14
€ 12.803
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22.07 MEDIA
22.07.01 Provinciale omroep en multimediale informatievoorziening
4

Productomschrijving
Met het omroepbeleid houdt de provincie een voorziening in stand, die de Brabantse samenleving in
haar pluriformiteit belicht door middel van kwalitatief hoogwaardige programma’s met nieuws,
cultuur en andere maatschappelijke informatie voor de regio. Het ondersteunen van Omroep Brabant
neemt hierbij de centrale plaats in. Een publieke, betrouwbare nieuws-en informatievoorziening met
radio, televisie, internet en teletekst over Brabant, voor Brabanders en als communicatiekanaal voor
de Brabantse cultuursector voorziet in een duidelijke behoefte.
Ons omroepbeleid draagt zo tevens bij aan het verhogen van mediacompetentie. Ons tijdperk
kenmerkt zich door een enorm aanbod aan informatie, waarbij kwaliteit en relevantie even zo grote
variëteit vertonen. Het is daarom van essentieel belang daarin de weg te vinden naar die informatie,
die nodig is om volwaardig te kunnen participeren in de samenleving. Een steeds hoger niveau aan
mediacompetentie is hiervoor nodig.
Het omroepbeleid vormt daarmee een belangrijke bijdrage aan de centrale beleidsdoelstelling , het
bevorderen van de deelname van Brabanders aan culturele en maatschappelijke processen.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Het functioneren van Omroep Brabant is getoetst aan de subsidievoorwaarden, welke onderdeel
uitmaken van het meerjarig subsidieperspectief. Met inachtneming van een ingrijpende
reorganisatie bij de radio en een voortdurend inspelen op het kijkgedrag naar Omroep Brabant TV
voldoet Omroep Brabant hier steeds beter aan. Aandachtspunten blijven het realiseren van 100%
dekking en culturele omroepproducties.
Daarnaast vond besluitvorming plaats over de van het rijk over 2000 en 2001 extra ontvangen
compensatiemiddelen voor de radio. Met inachtneming van opmerkingen in de toelichting onder
punt 6, zet de provincie zo alle omroepgelden die zij via het provinciefonds ontvangt, in voor de
omroep. In lijn hiermee is besloten ook voor 2002 en 2003 de compensatiegelden aan Omroep
Brabant beschikbaar te stellen, indien het rijk deze opnieuw beschikbaar stelt.
Niet gerealiseerd is een besluit over een integrale medianotitie voor het publieke
informatiedomein. Hiervoor was binnen de bestaande personeelscapaciteit geen ruimte.
Besluit medianotitie over het publiek informatiedomein
Het geplande besluit medianotitie over het publiek informatiedomein is niet gerealiseerd. Aan een
onderzoek naar media in de meest brede zin van het woord bleek geen behoefte te zijn. De
werkzaamheden gericht op specifieke mediaonderdelen zijn wel opgepakt.
Productieprestaties

jaarverslag
2000

Aantal beschikkingen structurele subsidierelaties
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begroting
2001
1

jaarverslag
2001
1
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Exploitatie: lasten en baten (in €)
22.07.01 Provinciale omroep en
multimediale
informatievoorziening
apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
0800 4a
0800 4b
0800 4d
0800 4e
0800 4f
0800 4g

Subsidie Radio stichting Regionale Omroep
Brabant
Bijdrage aan de verdeeldienst als vergoeding
van werkzaamheden mediabeleid
Toevoeging aan reserve informatie- en
communicatietechnologie
Bijdrage aan Brabant TV via Stichting
Regionale Omroep Brabant
Stelpost loon/prijsindex radio
Stelpost loon/prijsindex tv

totale lasten

2000

2001

2001

2001

realisatie

begroting

realisatie

verschil

52.082

83.024

17.020

66.004

27.055
25.027

45.943
37.081

9.245
7.775

36.698
29.306

11.089.472

11.215.134

12.090.714

-875.581

5.417.219

5.221.195

6.028.709

-807.513

15.384

15.384

0

68.067

136.134

-68.067

5.592.841

5.592.841

0

158.823
158.823

158.823
158.823

0
0

11.298.158

12.107.734

-809.577

5.672.253

11.141.554

baten
1020 7d
1800 0a
1800 4a
1800 4b
1800 4c
1800 9l
1800 9o
1800 9p

Bijdrage derden informatie- en
communicatietechnologie
Stelpost inzake bestuurskosten mediabeleid
Rijksbijdrage via Provinciefonds
Onttrekking reserve informatie- en
communicatietechnologie
Inkomsten t.b.v. Provinciale omroep
Bijdrage van Commissariaat voor de Media
Rijksbijdrage inzake provinciale televisie
Matchingsbijdrage OC & W

totale baten

0
15.384
0
68.067

15.383
0
136.134

-1
0
68.067

499.576

68.067
365.747

136.134
566.663

2.836.126

2.915.538

2.934.893

68.067
200.916
0
19.355

3.402.571

3.432.803

3.789.207

356.404

66.869

Totaal
verschillen

-453.173

Regionale omroep Brabant, Radio
Bij de Najaarsnota 2001 is voorgesteld om voor 2000 en 2001 respectievelijk € 214.166 (fl
471.960) en € 453.780 (fl 1.000.000) ten goede te laten komen aan de exploitatie van de omroep
in verband met de motie Bakker bovenop het oorspronkelijk vastgestelde subsidiebedrag van €
5.221.195 (fl 11.506.000) voor 2000 en € 5.221.195 (fl 11.506.000) plus € 158.823 (fl 350.000)
indexering (PS 26/00). Na positief advies van de commissie COS heeft deze betaling ook
plaatsgevonden. Hiermee is een deel van de afwijking t.o.v. de begroting te verklaren aangezien
de Bakker-gelden niet in het begrote bedrag zijn opgenomen. De dekking van deze extra subsidie
kwam uit de extra bijdrage van het ministerie van OC&W in het Provinciefonds.
Voorts is in de realisatie een bedrag opgenomen van € 136.134 (fl 300.000) zijnde de bijdrage van
Castel Media BV (Essent) voor de jaren 2000 en 2001. Feitelijk zijn dit TV-gelden.
Het is nog niet duidelijk of voldaan is aan de verplichting van het doorsluizen van alle dekkingsmiddelen voor de radio zoals gevraagd is door de staatssecretaris van OC&W. Bij de berekening
van deze dekking moet een onderscheid gemaakt worden tussen Radio- en TV-middelen in het
Provinciefonds. Over deze procentuele verdeling moet met het Commissariaat voor de Media nog
overeenstemming worden bereikt.
22 Cultuur
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Regionale omroep Brabant, TV
Bij besluit van PS 26/00 is besloten dat de subsidie voor omroep Brabant TV € 5.672.253
(fl 12.500.000) zou bedragen exclusief indexering van € 158.823 (fl 350.000). Het desbetreffende
statenvoorstel laat echter nog een tekort in de dekking zien van € 79.412 (fl 175.000). Derhalve is
in 2001 feitelijk € 5.592.841 begroot en ook betaald. Aangezien dit afwijkt van het door PS
toegekende subsidiebedrag en om te voldoen aan de matching van OC&W, hebben wij in 2002
nog een verplichting aan de omroep ter grootte van dit verschil.
Bijdrage van Commissariaat voor de Media
Het verschil betreft een nabetaling over de bijdrage voor 2000 ter hoogte van € 101.660 en een
hogere bijdrage voor 2001 van € 99.256. Deze extra middelen zijn voornamelijk bestemd voor de
kosten van de functie van rampenzender en het beschikbaar stellen van de opslagen voor
verzorgingstehuizen.

22.07.02 Openbare bibliotheek, taal en letteren
4

Productomschrijving
De herstructurering van het openbaar bibliotheekwerk, waarbij de provincie een regierol vervult,
nam bij de activiteiten op dit terrein een prominente plaats in. Het gaat hierbij om een schaalvergrotingsoperatie in twee stappen, die gelijktijdig plaatsvinden. De ene stap is de vorming van
basisbibliotheken. Doel hiervan is ondernemerschap van de bibliotheek mogelijk te maken. De
andere stap betreft de vormgeving van een netwerk. Dat houdt in, dat een serie taken op netwerkniveau wordt vormgegeven. Doel hiervan is het verhogen van de kwaliteit, het verbeteren van de
service aan de gebruiker en het beperken van de kosten. Het netwerk wordt gevormd door de
basisbibliotheken en de PBC nieuwe stijl (regionaal facilitair bedrijf).
De uitvoering van het letterenbeleid werd na een uitgebreide tussentijdse evaluatie voortgezet met
het besluit van GS d.d. 12 december 2001. Voor de jaren 2002 en 2003 werden eveneens
subsidies beschikbaar gesteld aan LiBra (Literair Informatiepunt Brabant). LiBra fungeert als
informatie- en ondersteuningspunt voor auteurs en literaire oganisaties.De organisatie heeft tot
taak in onze provincie een samenhangende infrastructuur op het terrein van de letteren te
ontwikkelen.
Het project “Woordenboek van de Brabantse Dialecten”(WBD) is een inventarisatie van alle
dialecten, die in onze provincie voorkwamen en voorkomen. Het project zal in 2003 worden
afgesloten.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Beide voorgenomen beleidsprestaties – besluit herstructurering openbare bibliotheken NoordBrabant en besluit subsidieperspectief bibliotheekwerk – zijn gerealiseerd.
Ten aanzien van de eerste beleidsprestatie is in het voorjaar een plan van aanpak voor de eerste
fase van de herstructurering vastgesteld. Medio 2001 is op verzoek van de gemeenten en
bibliotheken besloten het proces te versnellen (2 1/2 in plaats van 4 jaar, t/m eind 2003). Eind
december tenslotte is het landelijke koepelconvenant door IPO, VNG en OcenW ondertekend.
Hiermee wordt de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de overheden gezamenlijk en ieder
afzonderlijk vastgelegd. Provinciale Staten van Noord-Brabant stemden hiermee op 12 oktober in.
Ten aanzien van de tweede beleidsprestatie geldt, dat in afwachting van de resultaten van de
herstructurering, het subsidieperspectief van de PBC en de wetenschappelijke steunfunctiebibliotheken in Eindhoven en Tilburg met één jaar (2002) is verlengd is.
productieprestaties

jaarverslag
2000

Aantal beschikkingen structurele subsidierelaties
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begroting
2001
4

jaarverslag
2001
4
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Exploitatie: lasten en baten (in €)
22.07.02 Openbare bibliotheek, taal en
letteren
apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
0800 1a
0833 5a
0840 1a
0841 4a
0841 4d
0841 5a

Kosten van onderzoeken
Subsidie Woordenboek Brabantse dialecten
Kosten van onderzoek
Subsidie Stichting Provinciale Bibliotheek
Centrale
Taal en letteren
Subsidie wetenschappelijke Steunfunctie
bibliotheken

totale lasten

2000

2001

2001

2001

realisatie

begroting

realisatie

verschil

116.985

113.612

103.505

10.107

60.769
56.215

62.870
50.742

56.869
46.636

6.001
4.106

4.599.041

4.975.658

4.852.466

123.192

34.338
23.322

226.890
69.400

100.946
72.151

4.093.824

4.205.299

4.205.300

125.944
-2.751
0
-1

66.377
381.180

82.554
391.515

82.554
391.515

0
0

4.716.026

5.089.270

4.955.971

133.299

853.523

853.523

853.523

853.523

Baten
1841 4a

Rijksbijdrage herstructurering bibliotheekwerk

totale baten

0

0
Totaal
verschillen

986.822

Kosten van onderzoeken, herstructurering bibliotheekwerk
De resterende middelen van de herstructurering bibliotheekwerk, € 125.944, zijn overgeheveld
naar de begroting 2002 en zullen naar verwachting in 2002 worden besteed. De middelen waren in
eerste aanleg bedoeld voor een onderzoek naar de behoefte inzake de herstructurering van
bibliotheken. Al snel bleek dat die behoefte zo groot was dat het onderzoek voortijdig kon worden
afgerond. De resterende middelen worden nu ingezet om de daadwerkelijke herstructurering tot
stand te brengen.
Rijksbijdrage herstructurering bibliotheekwerk
Eind 2001 is, in het kader van het Koepelconvenant, van het ministerie van OC&W een bijdrage
van € 853.523 ontvangen om een eerste impuls aan het proces van herstructurering te geven. Deze
bijdrage zal in 2002 tot besteding komen.
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22.08 CULTUREEL ERFGOED
22.08.01 Onroerend erfgoed
4

Productomschrijving
De doelstellingen van de in 2000 vastgestelde beleidsnotitie ‘Cultuurhistorie is een werkwoord.
Weten, maken, beleven’ zijn in 2001 verder uitgewerkt. In de lijn van de notitie is gestreefd naar
bevordering van de participatie aan cultuurhistorie door brede lagen van de bevolking, aan
versterking van de inbreng van cultuurhistorie als kwaliteits- en identiteitsverstrekker in de
leefomgeving en aan de duurzame instandhouding ervan voor de Brabanders van de toekomst.
Dit komt tot stand door middel van subisdieregelingen en een gericht stimuleringsbeleid op het
versterken van de Brabantse culturele infrastructuur.
De in 2001 vastgestelde beleidsregel ‘kennis en beleving cultuurhistorische waarden’ biedt het
kader voor ondersteuning van projecten op het gebied van de cultuurhistorie. Ook projecten ter
integratie van de cultuurhistorie in de dynamiek van de ruimtelijke ordening en archeologie vallen
onder deze subsidieregeling.
Daarnaast wordt geinvesteerd in wetenschappelijk onderzoek (Leerstoel KUB) en in het opzetten
van een website, die zich dient te ontwikkelen tot een cultuurhistorische databank.
De instandhouding van cultureel erfgoed is een belangrijke doelstelling in het provinciale beleid. Op
grond van de verordening “Onderhoudsregeling monumenten, provincie Noord-Brabant 1997”
verstrekt de provincie subsidies in de kosten van onderhoudswerkzaamheden aan monumenten. Ook
wordt voorzien in de restauratie en instandhouding van vier topmonumenten in onze Provincie (de
Bossche Sint-Jan, de Grote Kerk te Breda, kasteel Heeswijk en het Markiezenhof te Bergen op
Zoom). En wordt ten aanzien van molens een provinciale subsidie (draaipremie) verstrekt.
Versterking van de culturele infrastructuur vindt plaats via de stimulering en ondersteuning van de
instellingen voor cultureel erfgoed maar ook door advisering en plantoesting te hanteren als instrumenten voor de inbreng van cultuurhistorie in ruimtelijke plannen. Hiertoe dient met name de
Cultuur Historische Waardenkaart (CHW) als provinciaal instrument.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
-

Nota van Zienswijzen CHW (december 2001)
Ter voorbereiding op het streekplan zijn in 2001 de voorbereidende werkzaamheden ten
aanzien van de actualisatie van de cultuurhistorische waardenkaart afgerond.
Inspraakreacties en zienswijzen van gemeenten en instellingen zijn verwerkt tot de Nota van
Zienswijzen.
De beleidsregel Kennis en beleving cultuurhistorische waarden is vastgesteld.
Stichting Brabants Heem, Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening, BrabantCollectie KUB, Stichting Monumentenwacht en Stichting Monumentenhuis Brabant leverden
zelfevaluaties en beleidsplannen aan die tot nieuwe subsidieperspectieven hebben geleid.
Over het subsidieperspectief voor Stichting Monumentenhuis is in 2001 geen besluit meer
genomen.
Het besluit tot aanpassing van de Onderhoudsregeling is in 2001 nog niet genomen. Wel is
ten behoeve van de evaluatie van deze regeling in opdracht een extern rapportage uitgebracht
In het kader van de vorming van een Fonds voor behoud van Noord-Brabants erfgoed zijn
haalbaarheidsonderzoeken in gang gezet naar de realisering van een Fonds op Naam
Brabantse Bedrijven voor Monumenten, de omvorming van het Brabants Monumenten Fonds
en het Kerkenfonds van de Stichting BrabantBeeld.
In 2001 is intensief overleg gevoerd met de Stichting Erfgoedhuis i.o. Hierin werken de
steunfuncties, particuliere organisaties en het provinciaal Archeologisch Depot samen op het
terrein van publieksbereik, erfgoededucatie, voorlichting en onderzoek. In dit kader zijn
diverse projecten opgestart, waaronder de erfgoed-website.
Besluit streekplan 2002/actualisatie cultuurhistorische waardenkaart
De geplande prestatie is in december 2001 gerealiseerd.
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Productieprestaties
Aantal subsidieaanvragen onderhoudsubsidies
Aantal toegekende onderhoudsubsidies
Aantal aanvragen beleidsregel kennis en beleving
cultuurhistorische waarden
Aantal toekenningen beleidsregel kennis en beleving
cultuurhistorische waarden
Hoogte gemiddelde toekenning subsidie beleidsregel
instandhouding cultuurhistorisch erfgoed
Aantal aanvragen beleidsregel archeologische opgravingen
Aantal toekenningen beleidsregel archeologische
opgravingen
Hoogte gemiddelde toekenning subsidie beleidsregel
archeologische opgravingen

begroting
2001
.

jaarverslag
2001
81

42
.

.
50

47
55

.

35

18

.

€ 20.420

€ 18.360

.
.

15
8

4
4

.

€ 8.508

€ 5.264

Exploitatie: lasten en baten (in €)
22.08.01 Onroerend erfgoed
apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
0800 1a
0832 3a
0832 3c
0832 3f
0832 3g
0832 3i
0832 3j
0832 3k
0832 4a
0832 9a
0832 9d
0832 9h
0833 6a
0833 6b

Kosten onderzoek cultuurhistorische
verkenning
Subsidies instandhouding erfgoed
Subsidies participatie cultuurhistorie
Subsidie Stichting Monumentenhuis
Noord-Brabant
Subsidie topmonumenten
Cultuurhistorie behoud
Cultuurhistorie ruimtelijke ordening
Cultuurhistorie participatie
Toevoeging aan de reserve voor
instandhouding onroerend erfgoed
Subsidie Stichting Monumentenwacht
Noord-Brabant
Kosten monumenten Selectie Project (MSP)
Erfgoedhuis
Subsidies archeologisch bodemonderzoek
Huur externe ruimte ten behoeve van
archeologisch depot

totale lasten

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

1.233.226

1.111.352

648.056

463.296

648.169
585.056

621.750
489.602

363.556
284.500

258.194
205.102

2.316.874

3.321.913

2.473.399

848.514

118.333

0

579.191
30.521
68.067

1.210.374
86.380
86.218

552.905
83.848
86.218

657.469
2.532
0

226.890
112.955
22.689
94.470
423.964

226.890
113.445
77.143
282.252
432.439

226.890
113.604
12.281
169.194
432.439

0
-159
64.862
113.058
0

588.371

645.738

645.738

0

49.817

68.067
48.043
44.924

68.067
45.645
36.570

0
0
2.397
8.354

3.550.100

4.433.265

3.121.455

1.311.810

482.581

992.013

364.879

-627.134

1.606

baten
1832 4a
1832 9d
1832 9e

Onttrekking uit reserve kosten van
instandhouding onroerend erfgoed
Rijksbijdrage inzake Monumenten Selectie
Project (MSP)
Rijksbijdrage Belvedere projecten

0

totale baten

482.581

153.378

153.378

0

1.145.391
Totaal
verschillen

518.257

-627.134
684.676
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jaarverslag
2000
77
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Subsidies instandhouding erfgoed
Van het budget heeft € 1.017.064 betrekking op de onderhoudsregeling voor monumentale
gebouwen.
Naar aanleiding van de 1e doorlichting per 1 mei 2001, is middels de 14e begrotingswijziging het
budget voor de onderhoudsregeling en de onttrekking uit de reserve instandhouding erfgoed met
een bedrag van € 559.575 verhoogd. Het betrof hier het bedrag van aangegane verplichtingen per
31 december 2000.
Deze begrotingswijziging bleek echter onjuist. Deze begrotingspost heeft namelijk een
rechtstreekse relatie met de reserve instandhouding erfgoed, waardoor jaarlijks het saldo van de
verplichtingen per 31 december op nihil wordt gesteld en deze in het volgende boekjaar weer
worden opgeboekt.
Dit boekjaar is een bedrag van € 364.879 werkelijk tot besteding gekomen. Daarnaast ligt er voor
een bedrag van € 493.085 aan verplichtingen vast, deze komen in de komende jaren tot besteding
bij de definitieve vaststelling en uitbetaling van toegezegde subsidie. De 2e subsidietranche van
2001 is nog niet vastgelegd, het betreft hier een bedrag van € 193.290. Besluitvorming hierover
heeft op 14 januari 2002 plaatsgevonden, begin 2002 zullen de financiële verplichtingen zijn
vastgelegd.
Cultuurhistorie ruimtelijke ordening
De resterende middelen van Cultuurhistorie ruimtelijke ordening, € 64.862, zijn overgeheveld
naar de begroting 2002 en zullen naar verwachting in 2002 worden besteed aan de uitvoering van
het AMIP (Archeologische Monumenten Inventarisatie Project). In het kader van de actualisatie
van de Archeologische Monumentenkaart loopt er een landelijk programma ‘waardering
archeologische terreinen’. Dit dient gezamenlijk door provincies en Rijksdienst voor
Oudheidkundig Bodem-onderzoek te worden uitgevoerd. Het rijk zal in het kader van het
cultuurconvenant ook middelen beschikbaar stellen.
Cultuurhistorie participatie
De resterende middelen van Cultuurhistorie participatie, € 112.083 zijn overgeheveld naar de
begroting 2002. Een bedrag van € 22.689 hiervan is bestemd voor de uitvoering van het AMIP,
zie ook de toelichting bij de begrotingspost Cultuurhistorie ruimtelijke ordening.
Een bedrag van € 89.395 zal worden besteed in het kader van de nota Belvedère voor de
ontwikkeling van het beheersplan Langstraatgebied.

8

Reserves en voorzieningen in (€)
22.08.01 Instandhouding onroerend
erfgoed

jaarrekening
2000
811.261

Stand per 31-12 ( in €)

begroting jaarrekening
2001
251.687

2001
878.821

Subsidies instandhouding erfgoed
De stand van deze reserve bedraagt per ultimo 2001 € 878.821. Zoals hiervoor aangegeven bij de
subsidies instandhouding erfgoed ligt er voor een totaalbedrag van € 686.375 aan verplichtingen
tot en met 2001 vast.

22.08.02 Roerend erfgoed
4

Productomschrijving
Het beleid ten aanzien van roerend erfgoed heeft met name betrekking op de Brabantse musea: de
plekken waar het roerend erfgoed van de provincie bewaard en gepresenteerd wordt.
Doelstellingen van het provinciaal museumbeleid zijn kwaliteitsverbetering, innovatie en
samenwerking. Om deze doelstellingen te bereiken worden twee budgetten ingezet; het
Stimuleringsbudget Musea en het budget Subsidiëring Museumcollecties.
Binnen de kaders van het provinciaal museumbeleid worden de Brabantse Museumstichting, de
steunfunctie-instelling ten behoeve van de Brabantse musea, en het Noordbrabants Museum
structureel gesubsidieerd.
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verschil
2001
627.134
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Het Waterstraatcomplex is door de provincie in eigendom verworven met het oog op uitbreiding
van het Noordbrabants Museum en de huisvesting van het Erfgoedhuis (zie productnummer
22.08.01 onder 4 ‘productomschrijving’) en het provinciaal archeologisch depot. Door de
verbouwing zal het Noordbrabants Museum meer van zijn collectie kunnen laten zien en meer
publiek kunnen ontvangen. Door de gezamenlijke huisvesting van de instellingen die samen het
Erfgoedhuis vormen, het provinciaal archeologisch depot en het Noordbrabants Museum wordt
tevens een inhoudelijke meerwaarde verwacht.

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
-

Noord-Brabants Museum (NBM)
In 2001 is veelvuldig overleg gevoerd met het bestuur en directie van het museum ten behoeve
van de voorbeidende provinciale besluitvorming ten aanzien van het beleidsplan NBM 2002 –
2004. In november 2001 heeft de Commmise COS een informatieve zitting hieraan gewijd.

-

Waterstraat
In 2001 is ten behoeve van de verbouwing van het Waterstraatcomplex een programma van
eisen opgesteld, waarin de toekomstige gebruikers zich kunnen vinden. In overleg met de
Rijksge-bouwendienst is onderzoek gedaan naar de wijze waarop het bouwproces nader vorm
gegeven kan worden. In verband met de complexiteit van het project is hier meer tijd voor
uitgetrokken dan oorspronkelijk gepland. Over de vormgeving van het bouwproces is nog geen
besluit genomen.

-

Adviescommissie
In mei 2001 is de Adviescommissie Cultuurhistorie ingesteld. Subsidieaanvragen in het kader
van de subsidieregeling Stimuleringsbudget Musea zijn vanaf dat moment aan de adviescommissie Cultuurhistorie voorgelegd. Halverwege 2001is met het oog op een onderlinge
stroomlijning van de beleidsregels cultuur, ook de uitvoering van de subsidieregeling
Subsidiëring Museumcollecties gemandateerd aan de Brabantse Museumstichting. De
provinciale adviescommissie Subsidiëring Museumcollecties is opgegeheven.

-

Stimuleringsbudget Musea
Aanvragen ingediend in het kader van de regeling Stimuleringsbudget Musea worden getoetst
aan de criteria kwaliteitsverbetering, innovatie en samenwerking. In 2001 zijn in twee tranches
aanvragen in het kader van het Stimuleringsbudget Musea behandeld.

-

Subsidies voor museumcollecties
De uitvoering van de subsidieregeling Subsidiëring Museumcollecties werd halverwege 2001
aan de Brabantse Museumstichting gemandateerd. Er is in 2001 nog een tranche zelf uitgevoerd.

-

Evaluatie beleidskader Brabantcollectie
De evaluatie van de Brabantcollectie is in 2001 inclusief bijbehorend beleidskader ,
conformplanning gerealiseerd.
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Productieprestaties
Aantal aanvragen beleidsregel stimuleringsbudget Musea
Aantal toekenningen beleidsregel stimuleringsbudget Musea
Hoogte gemiddelde toekenning subsidie beleidsregel
stimuleringsbudget musea
Aantal aanvragen beleidsregel subsidiering museumcollecties
Aantal toekenningen beleidsregel subsidiering
museumcollecties
Hoogte gemiddelde toekenning subsidie beleidsregel
subsidiering museumcollecties

6

jaarverslag
2000
.
.
.

begroting
2001
20
12
€ 34.034

jaarverslag
2001
17
6
€ 44.704

.
.

30
20

19
14

.

€ 11.345

€ 6.330

Exploitatie: lasten en baten (in €)
22.08.02 Roerend erfgoed
apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
0800 1g
0833 3a
0833 3b
0833 4c
0833 4d
0833 4e
0833 4k
0833 4m
0833 9a

Onderzoek implementatie museumbeleid
Subsidie Stichting Noordbrabants Museum
Toevoeging aan de onderhoudsvoorziening
provinciale gebouwen
Subsidies museumcollecties
Subsidies Brabantse Museumstichting
Subsidie Stichting Noordbrabants
Natuurmuseum
Subsidies stimuleringsbudget musea
Kosten Waterstraat
Subsidie stichting BRG en Brabant
Cultureel

totale lasten

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

164.260

187.896

159.366

28.530

85.327
78.933

103.977
83.919

87.561
71.805

16.416
12.114

2.827.176

3.453.322

3.448.421

4.900

34.924
1.537.874
160.717

1.455.950
163.930

1.455.950
163.930

0
0
0

148.975
255.628
10.866

225.132
260.831
11.082

219.921
260.830
11.082

5.211
1
0

294.503
45.508
338.181

592.020
309.682
434.694

589.766
312.250
434.693

2.254
-2.568
1

2.991.436

3.641.218

3.607.787

33.430

149.747

102.101
149.747

74.392
149.747

-27.709
0

149.747

251.848

224.140

-27.709

baten
1833 4m
1833 9a

Huurinkomsten Waterstraat 14-18
Ontvangen huur van stichting
Noordbrabants Museum

totale baten

Totaal
verschillen
Huurinkomsten Waterstraat 14-18
De huurinkomsten zijn € 27.709 lager uitgevallen dan begroot, doordat er minder m2 zijn
verhuurd dan verwacht. Het pand aan de Waterstraat zal in de nabije toekomst worden verbouwd
en vervolgens door het Noordbrabants museum, het erfgoedhuis i.o. en het archeologisch depot in
gebruik worden genomen. Tot aan de verbouwing zal de rijksgebouwendienst zich voor de
provincie inspannen om huurders aan te trekken.
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7

Investeringen (in €)
22.08.02 Aankoop waterstraat 16-18

jaarrekening
2000

Investering cfm investeringsschema

0

verschil
2001

0

0

begroting jaarrekening

verschil

Reserves en voorzieningen (in €)
22.20.01 Aankopen ter aanvulling
kunstcollectie provinciehuis

jaarrekening
2000
139

Stand per 31-12 ( in €)

2001
139

2001
139

2001
0

22 Cultuur

8

2.396.140

begroting jaarrekening
2001
2001
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WELZIJN
Portefeuillehouder: Augusteijn

1

Beleidsomschrijving
Het nieuwe sociale beleidskader
Op basis van de in 2000 vastgestelde discussienotitie “Na denken doen” over de vormgeving van
het provinciaal sociaal beleid en de reacties hierop via de consultatierondes, is in juni 2001 door
PS het beleidskader “Naar een sociaal duurzaam Brabant” vastgesteld. In dit beleidskader wordt
uitgegaan een tweesporenaanpak:
1. In 2001 is het oppakken en uitwerken van een beperkt aantal provinciebrede thema’s
voorbereid (voor 2002 en 2003: multiculturele samenleving, opvoedingsondersteuning, sport
en vrijwilligers).
2. Via een gebiedsgerichte aanpak is ingezet op het ondersteunen van lokaal sociaal beleid. Het
gaat hierbij in eerste instantie om een vraaggestuurde regionale agendabepaling.
Door middel van gerichte pilotprojecten wordt getracht een versnelling aan te brengen in de
uitvoering van het beleid. De noodzaak hiertoe bleek uit de medio 2001 verschenen
Duurzaamheids-balans van Telos. Hieruit blijkt dat de sociale en culturele pijler slechts 36%
bedraagt van het optimale niveau tegenover 40% en 47% van respectievelijk de ecologische en
economische pijler.

2

Stand van zaken beleidsrealisatie
Majeur project sociaal beleid
Om zowel intern als extern de slag te maken naar een samenhangend provinciaal beleid gericht op
het versterken van de sociale en culturele pijler is eveneens in 2001 besloten om de uitwerking van
het beleidskader te laten plaatsvinden via een zogenaamd majeur project. Daartoe is een integrale
projectgroep ingesteld waarin de diverse betrokken disciplines binnen het provinciale apparaat
vertegenwoordigd zijn. Op deze wijze vindt integrale afstemming plaats van de diverse beleidsnotities, wordt de relatie tussen sociaal beleid en de duurzaamheidsbalans verder uitgewerkt in de
vorm van een sociale effectrapportage en vindt een nadere stroomlijning plaats van het in te zetten
instrumentarium (projectvolumes en steunfuncties). De beleidsvelden (welzijn, educatie en cultuur)
zijn in de projectgroep vertegenwoordigd, in beleidsnotities ingebracht en komen naar voren in de
nieuwsbrief “Plein”, waarvan het eerste exemplaar eind 2001 is verschenen.
Koerswijziging Welzijn
Het jaar 2001 is een overgangsjaar geweest door in te zetten op een koersomslag naar aanleiding
van het nieuwe beleidskader. Dit veranderingsproces geldt voor zowel de uitvoering van de
reguliere werkzaamheden als de ontwikkeling van nieuw instrumentarium.

3

Budgetraming en -realisatie beleidsonderdeel (in €)
23

Welzijn

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

Totaal Lasten

9.590.051

10.840.751

-1.250.700

72.605

128.193

55.588

Totaal Baten
Resultaat beleidsonderdeel

-1.195.112
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23.04 WELZIJN, EDUCATIE EN CULTUUR
23.04.01 Integraal afdelingsbeleid
4

Productomschrijving
Binnen dit product worden trajecten gestart waarin de drie beleidsonderdelen welzijn, educatie en
cultuur samen vallen., zoals het formuleren van een gezamenlijke onderzoeksvraag voor
omgevingsanalyses of prestatiesgegevens. De Raad voor Welzijn, Onderwijs en Cultuur (WOC)
adviseert het college gevraagd en ongevraagd over de hoofdlijnen van het provinciaal welzijns-,
onderwijs- en cultuurbeleid.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
De Raad voor Welzijn, Onderwijs en Cultuur is een onafhankelijk adviesinstituut, dat tot taak
heeft ons provinciale bestuur gevraagd en ongevraagd op diverse beleidsaspecten binnen de
ontwikkeling van de sociale en culturele pijler van advies te voorzien. In 2001 is advies
uitgebracht over het provinciale cultuurbeleid en een monitoringssysteem voor de kwaliteit van
provinciale instellingen. Van de drie in de begroting van 2001 verwachte adviesaanvragen zijn er
dus twee aangevraagd. Deze adviezen worden betrokken bij de vorming van beleid op deze
terreinen.
Sedert 1999 komt provinciaal beleid meer en meer tot stand in een interactief proces, waarbij naast
het provinciale bestuur ook klantgroepen, provinciale instellingen en gemeenten betrokken zijn. In
2001 is meermalen overlegd met de Raad, in hoeverre deze nieuwe ontwikkeling een effect heeft
op het takenpakket van de Raad. Verwacht wordt, dat dit in 2002 zal leiden tot een standpunt.
Productieprestaties
-

6

Jaarverslag
2000

Onderzoeken ten behoeve van de hele afdeling
Adviezen van de Provinciale raad voor Welzijn, Onderwijs
en Cultuur (WOC)

Begroting
2001
2
3

jaarverslag
2001
2
2

Exploitatie: lasten en baten (in €)
23.04.01 Integraal afdelingsbeleid
apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
0800 2b
0800 9h
0800 9k
0800 9l
0800 9m

Subsidie aan de Provinciale adviesraad
voor Welzijn, Onderwijs en Cultuur
Subsidies ten behoeve van (sociaal-)
culturele doeleinden
Stelpost herbezetting ATV gesubsidieerde
instellingen
Stelpost "Cultuur" WEC
Stelpost formatieplan WEC

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

24.038

51.018

29.336

21.682

12.487
11.551

28.232
22.786

21.415
7.921

6.817
14.865

238.981

478.351

246.689

231.662

205.295

210.691

210.691

0

13.738

16.710

11.718

4.991

19.947

250.950

24.279

226.671

0

0
0

0

totale lasten

263.018

529.369

276.025

253.344

totale baten

0

0

0

0

Totaal
verschillen

266

253.344

Stelpost evaluatie steunfuncties
Bij de voorjaarsnota 2001 is voor de evaluatie van steunfuncties sociaal-culturele pijler in 2001
een bedrag van € 222.806 uitgetrokken. In de bijlagen bij dit jaarverslag is bij de informatieve
slotwijziging een begrotingswijziging ter hoogte van -/- € 136.753 opgenomen, en toegevoegd aan
de volgende posten:
Product
22.05.02
22.06.02
23.05.03

Begrotings
post
0833 9a
0831 9a
0842 9i

Omschrijving
Brabantse Regionale Geschiedbeoefening
Nieuwe Brabantse Kunststichting
Brabantse Uitkeringsgerechtigden Samen

Bedrag in €
34.033
27.215
75.505

Het restant € 86.053 is overgeheveld naar de begroting 2002 en zal naar verwachting in 2002
worden besteed ten behoeve van de subsidiëring van het BISK (Brabants Instituut voor School en
Kunst) en het CVA (Centrum Voor Amateurkunst). Onderhandelingen over de te verrichten
activiteiten en de hoogte van de subsidie zijn nog gaande.
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23.05

UITVOERINGSPROGRAMMA SOCIAAL BELEID

23.05.01 Welzijn algemeen
4

Productomschrijving
Thematische aanpak
Uitgaande van het beleidskader sociaal beleid is hoofdzakelijk ingezet op de volgende thema’s
vrijwilligers, sport, multicuturele samenleving, alsmede de bevordering van arbeidsparticipatie /
sociale activering. Ten behoeve van een eenduidige en herkenbare aanpak is een algemeen plan
van aanpak voor de thema’s opgesteld waarin 10 uitgangspunten zijn beschreven waaraan een
thema-tisch programma “sociaal beleid” dient te voldoen. Op basis hiervan is begonnen met het
opstellen van beleidsnotities gekoppeld aan uitvoeringsprogramma’s voor de thema’s sport,
multiculturele samenleving en vrijwilligers. Door personele wisselingen en uitval is de realisatie
van deze beleids-notities vertraagd. Een factor die eveneens heeft bijgedragen aan de vertraging
betreft de uitgestelde oplevering van externe onderzoeken, die aan de basis liggen van enkele
beleidsstukken. De verwachting is dat de notities multiculturele samenleving en sport in het
voorjaar van 2002 aan de Staten kunnen worden aangeboden, terwijl de notitie vrijwilligersbeleid
in de zomer van 2002 gerealiseerd zal zijn. Implementatie van het provinciale sociale beleidskader
betekent ook dat andere onderwerpen van sociaal beleid (emancipatie, armoedebestrijding) als
niet-prioritaire onderwerpen in 2001 geen extra impuls hebben gekregen, en alleen via de
reguliere budgetsubsidiering van de steunfuncties in 2001 aan bod zijn gekomen. In 2002 zal
worden bezien wat voor consequenties hieruit getrokken moeten worden voor de betreffende
steunfuncties op deze onderdelen.
Gebiedsgerichte aanpak
In 2001 is gestart met het ontwikkelen van een regio-aanpak als uitwerking van het
gebiedsgerichte spoor. Eind 2001 resulteerde dit in de voorbereiding van de eerste
regiobijeenkomsten sociaal be-leid, gekoppeld aan de regiovisies Verpleging en verzorging. In
2002 zal nader worden aangegeven hoe de verbreding van de regiovisies naar welzijn / sociaal
beleid gerealiseerd wordt en een relatie wordt gelegd tussen het gebiedsgerichte en thematische
spoor. Vooralsnog wijzen de eerste bijeenkomsten op enthousiasme en bereidwilligheid tot
medewerking van de gemeentelijke portefeuillehouders.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
De geplande notitie nieuwe werkwijze bij implementatie van het sociaale beleid is gerealiseerd.

6

Exploitatie: lasten en baten (in €)
23.05.01 Welzijn algemeen

2000
realisatie
0

apparaatskosten

2001
begroting
126.721

2001
realisatie
116.768

2001
verschil
9.953

70.124
56.597

64.156
52.612

5.968
3.985

287.842

735.603

730.970

4.633

1.276

8.371

3.488

4.883

105.054

92.507

92.530

-23

634.725

634.952

0
-227

862.324

847.738

14.586

0

0
14.586

direct
indirect

programmatische lasten
0800 9a
0800 9d
0820 9e
0842 9j

Kosten voortvloeiende uit de
planningstaken op het terrein van welzijn
Budget voor knelpunten/wachtgelden in het
kader van de ombuigingen
welzijnssubsidies
Sport- en randactiviteiten
Ontwikkeling van de sociale pijler M5

181.512

totale lasten

287.842

totale baten

0
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23.05.02 Lokaal sociaal beleid
4

Productomschrijving
Inzet steunfuncties
Via het instrument budgetfinanciering is de tweesporenaanpak van het nieuwe sociale beleidskader
vertaald in de jaarlijkse opdrachtverlening aan de provinciale steunfuncties op het terrein van
Welzijn. Op deze wijze wordt getracht de steunfuncties, het provinciale sociale kapitaal bij uitstek,
gerichter aan te sturen op de provinciale speerpunten van beleid.
Voor de aansturing van en afstemming tussen de steunfuncties die opereren op het terrein van
welzijn en zorg is een bestuurlijk overleg steunfuncties in 2001 van start gegaan. Dit proces wordt
getrokken door het project sociaal beleid.
Inzet projectvolumes: de Stimuleringsregeling Sociaal beleid
Afgelopen jaar is een eerste belangrijke stap gezet om te komen tot een stroomlijning van de
diverse geldstromen op het terrein van het provinciaal sociaal beleid. Het nieuwe sociale
beleidskader is hierbij als uitgangspunt gehanteerd. De bestaande middelen en beleidsregels op het
terrein van Welzijn zijn op de schop genomen en ondergebracht in 1 regeling: de
Stimuleringsregeling sociaal beleid. Dit houdt in dat projectaanvragen voor de thema’s sociaal
vanaf 2002 volgens dezelfde spelregels in behandeling worden genomen. Ook voor de beoordeling
worden dezelfde criteria gehanteerd die ontleend zijn aan het beleidskader sociaal beleid (zoals
vernieuwend, voorbeeld-werking, overdraagbaar en breed draagvlak), eventueel aangevuld met
thema-specifieke richtlijnen. Ook het thema opvoedingsondersteuning van Zorg valt onder de
nieuwe regeling. In 2002 wordt onderzocht welke andere geldstromen en beleidsmiddelen onder
de werking van de Stimulerings-regeling sociaal beleid kunnen worden gebracht.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
* Gesubsidieerde projecten in het kader van Participatiebeleid, Projectenvolume welzijn, en Extra
Impuls Integratiebeleid 2001. In 2001zijn in het kader van de multiculturele samenlevingbeleid
veertig projecten aangevraagd. Deze projectaanvragen zijn ingediend door maatschappelijke- en
welzijnsinstellingen, lokale overheden en provinciale steunfunctie-instellingen. Een dertigtal
projecten zijn gesubsidieerd ten laste van diverse projectenvolumes zoals het projectenvolume
welzijn, participatiebeleid en de extra impuls integratiebeleid. Verder zijn diverse projecten tevens
bekostigd ten laste van het budget huisvesting statushouders en Zorg. De overige tien projectenaanvragen zijn afgewezen.
* Participatiebeleid. In 2001 is vanuit het Participatiebeleid aan totaal 24 projecten subsidie
verleend De projectaanvragen zijn ingediend door verschillende maatschappelijke- en
welzijnsinstellingen en lokale overheden en een aantal provinciale steunfunctie-instellingen. De
meeste projecten zijn gericht op verschillende thema’s, zoals Vrijwilligers,
Arbeidsmarktparticipatie, Armoede, en Emancipatie. Enkele voorbeelden: “Free Flex”,
“Vrijwilligers- en zelforganisaties in de provincie Noord-Brabant”, “VWS Pilot
Interculturalisering”, “Ontwikkeling en implementatie gemeentelijk inkoopbeleid”,
“Arbeidsmarkt” en “Klein kernen Noord-Brabant”.
* Projectenvolume welzijn. Het budget van het projectenvolume welzijn 2001 is ingezet op de
thema’s multiculturele samenleving, vrijwilligers, sport en het voorkomen van sociaal isolement.
In 2001 is vanuit het projectenvolume welzijn aan totaal 28 projecten subsidies verleend. De
projecten-aanvragen zijn zoals bij het participatiebeleid afkomstig van verschillende
maatschappelijke- en welzijnsinstellingen, lokale overheden en provinciale steunfunctieinstellingen. Enkele voorbeelden van gesubsidieerde projecten zijn: “Sociaal beleid Peelregio
2000- 2002 VWS-pilot”, “Festival Mundial 2001”, “Getraumatiseerde vluchtelingen”,
“Ontwikkeling, implementatie en monitoring inzet intermediairs en mentoren in de provincie
Noord-Brabant”, “Participatie in het streekplan”, “Surfen naar de Toekomst”.
* In 2001 is in het kader van de extra impuls integratiebeleid aan totaal tien projecten subsidie
verleend. Enkele voorbeelden van gesubsidieerde projecten zijn: “Turkse ouderen in Tilburg”,
“Tweede spoor leven en wonen met allochtone ouderen”, “Cultureel gekleurd”, “Platform
269
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Surinaamse ouderenorganisaties in Noord-Brabant” en “Bevordering onderwijsmogelijkheden en
vergroting deelname studenten van allochtone herkomst”.
De geplande beleidsnota “Na Denken, Doen is in 2001 gerealiseerd.
Het uitvoeringsprogramma sociaal beleid is conform planning gerealiseerd.

6

Exploitatie: lasten en baten (in €)
23.05.02 Lokaal sociaal beleid

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

352.154

450.077

2.141.415

-1.691.338

182.931
169.223

249.061
201.016

1.176.562
964.853

-927.501
-763.837

4.380.825

4.470.162

4.455.067

15.095

4.380.825

4.470.162

4.455.067

15.095

totale lasten

4.732.979

4.920.239

6.596.482

-1.676.243

totale baten

0

0

0

0

apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
0842 9h

Lokaal sociaal beleid

Totaal
verschillen

-1.676.243

Lokaal Sociaal Beleid
Het voordelig verschil is voornamelijk veroorzaakt door de afrekening van de subsidie Materplan
Sporten (€ 10.200), dit project is uitgevoerd door Sportservice Noord-Brabant. Ook het ministerie
van VWS participeerde in dit project, dit leidde tot een gedeeltelijke terugbetaling van de rijksbijdrage ter hoogte van € 12.479, zie product 23.05.03 begrotingspost 1820 9c Deelprogramma’s
sociaal beleid, Rijksbijdrage masterplan regionaal aangepaste sporten.

23.05.03 Deelprogramma’s sociaal beleid
4

Productomschrijving
In 2001 het Internationale Jaar van Vrijwilligers heeft de provincie Noord-Brabant haar
waardering voor het vrijwilligerswerk laten blijken en aanzetten gegeven om (op langere termijn)
te komen tot een duurzaam provinciaal vrijwilligersbeleid. Daarbij is een twee sporenbeleid
gevolgd en wel:
Learning by doing; het (mede) subsidieren van activiteiten en projecten die betrekking hebben op
alle aspecten van het vrijwilligerswerk, om ondersteuning en impulsen te geven aan het
vrijwilligerswerk. Een sterk accent ligt op waardering en imagoverbetering en de ‘nieuwe’
vrijwilliger en interculturalisatie.
Voor het thema multi-culturele samenwerking en het thema sport geldt dat de inzet in 2001
beperkt is gebleven tot het formuleren van concepten voor het nieuwe beleidskader. In beide
gevallen is, noodgedwongen door het ontbreken van menskracht in 2001, het schrijven van de nota
(gedeeltelijk) uitbesteed aan een steunfunctie, dan wel derde partij, actief op dat terrein. Verwacht
wordt dat beide nota’s in het voorjaar c.q. de zomer van 2002 aan de Staten kunnen worden
aangeboden. Wel zijn in het kader van de budgetten voor deelprogramma’s sociaal beleid aan
projecten op deze terreinen incidentele subsidies verleend.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Door de projecten Vrijwillig de klok rond (in samenwerking met Omroep Brabant), vrijwilligerswerk met steun van de baas en de vrijwilligersvriendelijkste gemeente bijgedragen aan een
positieve beeldvorming van vrijwilligerswerk. Learning before doing; het doen uitvoeren van
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onderzoek. Er is opdracht gegeven voor drie onderzoeken en wel een onderzoek naar de behoeften
van (provinciale) vrijwilligersorganisaties en de rol van de provincie daarbij, een onderzoek naar
de mogelijke meer-waarde van een provinciale “vrijwilligerswebsite” en een onderzoek naar de
wenselijkheid en mogelijkheid van een Brabants Vrijwilligersstatuut. Dit laatste heeft geresulteerd
tot een vervolg-opdracht om een model vrijwilligersstatuut uit te werken. De intentie is dat beide
sporen samen komen, de resultaten van 2001 vertaald worden naar de toekomst en dat dit zo leidt
tot een duurzaam provinciaal vrijwilligersbeleid.
De waardering van de provincie voor het vrijwilligerswerk is ook op andere wijzen in 2001 tot
uiting gebracht. De Donatieregeling IJV 2001 op basis waarvan schenkingen van € 453,78 of
€ 113,45 beschikbaar werden gesteld voor de vrijwilligers van organisaties. Een groot aantal
vrijwilligersorganisaties heeft een beroep op deze regeling gedaan. Ook de themabijeenkomsten
voor vrijwilligers werkzaam in een bepaalde sector waren een succes. De vier feestelijke
bijeenkomsten zijn bijgewoond door circa 950 vrijwilligers.
Op 13 juli 2001 is de Tijdelijke Stimuleringsregeling vrijwilligerswerk van het ministerie van
VWS in werking getreden. De provincie Noord Brabant heeft een beroep op deze regeling gedaan.
Gemeenten en provincies kunnen voor de periode 2001 tot en met 2004 een meerjarige uitkering
aanvragen voor activiteiten waarmee het vrijwilligerswerk duurzaam en systematisch wordt
versterkt. Voor de provincie Noord Brabant bedraagt de uitkering met ingang van 2001 jaarlijks
€ 68.067. Voor de jaren 2002, 2003 en 2004 dient dit bedrag door de provincie aangevuld te
worden met eveneens € 68.067.

6

Exploitatie: lasten en baten (in €)
23.05.03 Deelprogramma's sociaal beleid
apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
0842 9i

Deelprogramma's sociaal beleid

totale lasten

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

352.154

450.077

219.181

230.896

182.931
169.223

249.061
201.016

120.425
98.756

128.636
102.260

2.366.401

2.828.043

2.901.326

-73.283

2.366.401

2.828.043

2.901.326

-73.283

2.718.555

3.278.120

3.120.507

157.613

-12.479

-12.479

72.605

140.672

68.067

72.605

128.193

55.588

Baten
1820 9c
1842 9i

Rijksbijdrage masterplan regionaal
aangepaste sporten
Deelprogramma's sociaal beleid

totale baten

0

Totaal
verschillen

213.201

Deelprogramma’s Sociaal Beleid, Lasten
Het saldo laat hier een budgetoverschrijding zien van € 73.283, dit saldo buigt echter om naar een
voordeel van € 70.289 (-/- 73.283 + 75.505 + 68.067), doordat bij de informatieve slotwijziging
een begrotingswijziging ter hoogte van respectievelijk € 75.505 (zie BUS) en € 68.067 (zie
Vrijwilligers-werk) is opgenomen, in de bijlagen bij dit jaarverslag.
Van dit uiteindelijk voordeel is een bedrag van € 69.352 overgeheveld naar de begroting 2002 dit
bedrag zal in 2002 worden besteed aan vrijwilligersprojecten.
BUS
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Bij de voorjaarsnota 2001 is voor de evaluatie van steunfuncties sociaal-culturele pijler in 2001
een bedrag van € 222.806 uitgetrokken. Van dit bedrag is € 75.505 beschikbaar gesteld aan BUS
(Brabantse Uitkeringsgerechtigden Samen) ten behoeve van de ontwikkeling van BUS tot dé
Brabantse koepelorganisatie van lokale platforms voor uitkeringsgerechtigden en cliëntenraden in
de sociale zekerheid, door middel van algemene belangenbehartiging en dienstverlening aan leden.
Vrijwilligerswerk
Eind 2001 is van het ministerie van VWS een bijdrage van € 68.067 in het kader van de
“Tijdelijke stimuleringsregeling vrijwilligerswerk” ontvangen.
Rijksbijdrage masterplan regionaal aangepaste sporten
De kosten van het project Materplan Sporten vielen lager uit dan begroot, dit project is uitgevoerd
door Sportservice Noord-Brabant. Ook het ministerie van VWS participeerde in dit project, dit
leidde tot een gedeeltelijke terugbetaling van de rijksbijdrage van € 12.479, zie ook product
23.05.02 begrotingspost 0842 9h Lokaal sociaal beleid, Lokaal sociaal beleid.
Deelprogramma’s Sociaal Beleid, Baten
In 2001 is voor de uitvoering van diverse projecten een bijdrage ontvangen van het ministerie van
VWS. De laatste beschikking van het ministerie van VWS betrof een bijdrage in het kader van de
“Tijdelijke stimuleringsregeling vrijwilligerswerk”. In de bijlagen bij dit jaarverslag is bij de
informatieve slotwijziging een begrotingswijziging ter hoogte van dit bedrag opgenomen.
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VOLKSGEZONDHEID, OUDEREN EN JEUGD
Portefeuillehouder: Van Nistelrooij

1

Beleidskader Volksgezondheid, Ouderen en Jeugd
Zelfstandig wonen en maatschappelijke participatie zijn voor de meeste Brabantse burgers erg
belangrijke zaken. Ook als ze ouder worden of zorg behoeven. Dat kan alleen worden bereikt door
samenwerking van veel partijen. Partijen in de zorg en buiten de zorg zoals gemeenten, woningcorporaties en welzijnsinstellingen. De regiovisies vormen bij uitstek het instrument om die brede
samenwerking te bevorderen en de afstemming van activiteiten op de diverse beleidsterreinen re
regisseren. In de tweede generatie regiovisies verzorging en verpleging, die Provinciale Staten in
het verslagjaar hebben vastgesteld, vormt de samenhang tussen wonen, welzijn en zorg het
leidende thema. Vooral via het project zorg en wonen, gericht op de realisering van kleinschalige
woonzorg-voorzieningen heeft dit thema praktische invulling gekregen.
Andere belangrijke beleidsthema’s zijn: het verminderen van de wachtlijstenproblematiek, de
vermaatschappelijking van de zorg, het terugdringen van het tekort aan personeel in de zorgsector
en de zorgverlening in kleine kernen.
Daarnaast wordt gestreefd om- gebruikmakend van bestaande kennis op internationaal terrein- tot
uitwisseling te komen met andere Europese regio’s.
De provincie voert wettelijke plannings- en financieringstaken uit op het gebied van de jeugdzorg.
Er is een nieuwe Wet op de Jeugdzorg in voorbereiding die tot een aanzienlijke taakverzwaring
voor de provincie leidt.
Kinderen en ouders die problemen hebben bij het opgroeien/opvoeden dienen die hulp te krijgen
die zij nodig hebben. Brabant kiest voor jeugd!
De provincie bevordert preventief jeugdbeleid en subsidieert ambulante jeugdhulpverlening,
daghulp, pleegzorg en residentiële hulp aan jeugdigen. Met de uitvoering van deze taken is
ongeveer 1/5 deel van de provinciale begroting gemoeid. Het terugdringen van de
wachtlijstproblematiek krijgt prioriteit naast de verdere opbouw van het provinciale bureau
jeugdzorg. Tevens wordt sterker ingezet op de bestrijding van jeugdcriminaliteit, het voorkomen
van schooluitval, de opvang en hulpverlening aan thuisloze jongeren en het bevorderen van
jeugdparticipatie.
Het Brabants Steunpunt Jeugdwelzijn (BSJ) wordt getransformeerd tot één Expertisecentrum Jeugd.

2

Uitvoering beleidskader VOJ
2.1 Sociaal Beleid
4. Productomschrijving
In het Bestuursakkoord 1999-2003 is nadrukkelijk gekozen voor een duurzame ontwikkeling van
Noord-Brabant. Daarbij wordt gestreefd naar evenwicht tussen de ecologische/fysieke,
economische, sociale/culturele pijler. In 2001 heeft Telos een eerste duurzaamheidsbalans
uitgebracht. Daaruit blijkt dat de sociale pijler in ontwikkeling achterblijft bij de andere pijlers.
De afdeling Zorg heeft in 2001 binnen haar werkveld bijdragen geleverd aan de gewenste
versterking van de sociale pijler. In het kader van de beleidsnotitie “Na denken, doen” is
afgesproken dat de afdeling Zorg zich richt op:
uitvoering van het thema “Opvoedingsondersteuning”
begeleiden van enkele gekozen pilots in de regio`s
Vorm geven aan een betere inbedding van de welzijnscomponent in de regio, door middel van
en aansluitend op de reeds bestaande bestuurlijke en ambtelijke infrastructuur op het terein van
de regiovisies (wonen/zorg/welzijn)
5. Geleverde prestaties
In dit kader is bereikt dat:
het thema Opvoedingsondersteuning in het kader van het jeugdbeleid thans wordt uitgewerkt
door de cie Gerris.
er een tweetal pilots lopen in de regio welke nadien zijn aangevuld met een in samenwerking
met VWS het project “vraagsturing”
op het terrein van de regionalisering is aangesloten op de bestaande bestuurlijke en ambtelijke
structuur regiovisies Verzorging en Verpleging,die gericht zijn op versterking van de
samenhang tussen de drie componenen wonen/zorg/welzijn. Afspraken hieromtrent zijn
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gemaakt met de bestuurlijk gedelegeerden en de regionale partners alsmede de versterkte
regionale inzet van de steunfuncties.
Extra inzet heeft plaatsgevonden op het terrein van informele zorg en hebben wij door intensieve
steun aan de afdeling WEC vorm en inhoud geven aan het Internationale Jaar voor de Vrijwilligers.
2.2 Regiovisies.
4 Productomschrijving
De regiovisies in de diverse zorgsectoren geven invulling aan het beleid van het zorgbeleid in de
regio. De provincie heeft hierin een stimulerende taak en richt zich in de uitvoering met name op
de procesrol en qua inhoud op de vernieuwing en verbreding.
5. Geleverde prestaties.
In 2001 is de oplevering geschied van de 2de tranche van de vier regiovisies verzorging en
verpleging die in oktober 2001 door Provinciale Staten zijn vastgesteld en ter advies naar de
staats-secretaris van VWS zijn gestuurd. Ook in de sectoren Geestelijke Gezondheidszorg en de
Zorg voor verstandelijk gehandicapten is hard gewerkt aan een regionale implementatie én
uitvoering van eerder vastgestelde regiovisies. Verder is gestart met de implementatie van de
provinciale visie voor lichamelijk, zintuiglijk en meervoudig gehandicapten.
Al deze regiovisies worden “bottom-up” met grote inbreng van regionale partners opgesteld en
uitgevoerd. Per regio en per sector worden hierbij inhoudelijk gezien verschillende accenten
gelegd. Maar in alle regio’s én in alle zorgsectoren is de samenhang binnen het brede terrein van
wonen, welzijn en zorg steeds meer centraal komen te staan.
In het kader van de vermaatschappelijking van de zorg wordt in alle sectoren gewerkt aan een
deconcentratie van zorg: het afbouwen van grote, geïsoleerd gelegen zorginstellingen en het
bouwen van kleinschalige voorzieningen in woonwijken. Ook deze ontwikkelingen noodzaken tot
een sterkere samenhang met andere beleidsterreinen zoals de ruimtelijke ordening,
volkshuisvesting, welzijn en ook verkeer en vervoer.
2.3 Zorg en Wonen.
4. Productomschrijving
In het kader van de verbreding van “zorg” naar “wonen/zorg/welzijn” was in het kader van het
bestuursakkoord het project Wonen / Zorg tot stand gekomen met een taakstelling tot realisering van
40 steunpunten voor intensieve zorg ingebed in een zelfstandige woonomgeving en voldoende
aandacht voor het welzijn (participatie etc).
5. Geleverde presaties.
Gelet op enorme vraag/ behoefte, zijn de gereserveerde middelen voor 2002 en 2003 naar voren
gehaald en in 2001 volledig tot besteding gebracht. Hierdoor is in 2001 totaal bijna ƒ 4 miljoen
subsidie toegekend voor 57 woonzorg-projecten. De taakstelling voor de gehele bestuursperiode is
derhalve in één jaar neergezet. Het gaat om kleine wooncomplexen waar intensieve zorg kan worden
geleverd. Daarmee kunnen ouderen, mensen met een (meervoudige) lichamelijke of verstandelijke
handicap of mensen met een psychiatrische aandoening zo zelfstandig mogelijk blijven wonen. In
totaal hebben 1.100 mensen die intensieve zorg behoeven zo een kleinschalige woonvoorziening
gekregen, die anders opgenomen waren in een instelling . Met dit programma wordt ook bijgedragen
aan een oplossing voor de wachtlijsten.
De vraag naar deze woonvorm groeit snel in Brabant alsmede een verdere verbreding naar
welzijn.. Provinciale Staten hebben in het verslagjaar bij de vaststelling van het beleidskader voor
2002 gekozen om dit project te verbreden naar het Combifonds Maatschappelijke voorzieningen/
Stimuleringsfonds Vitale Dorpen (uit streekplan). Daardoor wordt het mogelijk, breder in te
spelen op de groeiende vraag en om zowel de “vermaatschappelijking” als de “leefbaarheid” in
wijken en dorpen te bevorderen.
2.4 Jeugdbeleid
2.4.1 Wet op de jeugdzorg
4. Productomschrijving
Het Kabinet wil met een nieuwe Wet op de jeugdzorg de vernieuwingen in de jeugdzorg, waaraan
de provincies sterk hebben bijgedragen, wettelijk verankeren. Het babinet heeft op 18 december
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2001 het betrokken wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. Het kabinet streeft naar één
centrale toegang tot de jeugdzorg per provincie en naar de formalisering van een recht op
jeugdzorg. De nieuwe Wet op de jeugdzorg betekent een forse taakverzwaring voor de provincies.
De provincies hebben in hun gezamenlijk advies van 11 mei 2001 aan de staatssecretarissen van
VWS en Justitie laten weten in hoofdlijnen positief te staan ten opzichte van de voorgenomen Wet
op de jeugdzorg. Zij zijn van oordeel, dat het wetsvoorstel gericht is op een meer cliëntgericht
stelsel van jeugdzorg.
Het kabinet heeft in 2001 de provincies gevraagd de Wet op de Jeugdzorg reeds in 2002 te
implementeren. Onze beleidsvoornemens voor de implementatie van de wet zijn opgenomen in het
provinciaal plan jeugdbeleid 2002-2005 “Jeugd(zorg) dichtbij”, dat Provinciale Staten van NoordBrabant op 12 oktober 2001 hebben vastgesteld. In een bijlage bij dat plan hebben wij een aantal
punten genoemd waarover nadere afspraken met het veld, de gemeenten en het rijk nodig zijn.
5. Geleverde prestatie
Om een beter zicht te krijgen op de kosten die verbonden zijn aan de implementatie van de nieuwe
Wet op de jeugdzorg hebben wij Cap Gemini Ernst & Young gevraagd ons hierover te
rapporteren. Deze rapportage komt in maart 2002 beschikbaar. De financiële aspecten zullen wij
betrekken bij de te maken afspraken met het Rijk en bij de integrale afweging in het kader van de
Voorjaarsnota 2002.
2.4.2 Provinciaal bureau jeugdzorg
4. Productomschrijving
Provinciale Staten hebben op 10 november 2000 gekozen voor de totstandkoming van één
provinciaal bureau jeugdzorg. Zij hebben dit op 12 oktober 2001 expliciet herbevestigd. Over de
concretisering van dit standpunt hebben wij in de afgelopen periode met de betrokken partijen
intensief overleg gevoerd. Wij hebben hierover de statencommissie voor volksgezondheid,
ouderen en jeugd tussentijds geïnformeerd.
5. Geleverde prestaties
Onze gezamenlijke inspanningen zijn erop gericht, dat de nieuwe provinciale stichting per 1
januari 2003 de werkzaamheden van de betrokken stichtingen overneemt. Belangrijk hierbij is het
uitgangspunt dat het provinciaal bureau jeugdzorg een subregionale en lokale verankering heeft.
2.4.3 Bestuurlijke voorwaarden.
4
Productomschrijving
Over de op grond van de nieuwe wet op de jeugdzorg nieuwe en extra taakstelling van de
provincie dienen ook duidelijke bestuurlijke afspraken gemaakt te worden tussen Rijk en de
Provincie.
5.
Geleverde prestaties
In onze brief van 6 november 2001 hebben wij de aandacht van de betrokken bewindspersonen
gevraagd voor de inhoudelijke en financiële knelpunten die verbonden zijn aan de totstandkoming
van een provinciaal bureau jeugdzorg. Het realiseren van het recht op jeugdzorg en de aanpak van
de wachtlijstproblematiek vormen ook een belangrijk punt van bespreking. Verder zijn extra
middelen voor verniewing van de jeugdzorg (jeugdzorg dichtbij huis).
Onze provincie ontvangt een niet evenredig aandeel uit het totaal aan rijksmiddelen voor de
doeluitkering. Uitgaande van het percentage jeugdigen heeft Noord-Brabant een fors structureel
tekort. Dit onderwerp wordt ook meegenomen in een adviesrapport dat mw. Van der Vondervoort
begin 2002 aan het Rijk uitbrengt. Wij wachten dat rapport met belangstelling af.
Tot slot willen wij met het Rijk overleg plegen over de noodzakelijke inzet van extra menskracht
in verband met de forse taakverzwaring voor de provincie op grond van de Wet op de jeugdzorg
en de implementatie ervan reeds in 2002. De commissie VOJ heeft in haar vergadering van 14
november 2001 hierop reeds gewezen. Wij constateren, dat ook de Raad van State hieraan
aandacht schenkt.
2.4.4.

Ontwikkeling Brabants Expertisecentrum Jeugd 2001

4. Productomschrijving
Op basis van het provinciale plan jeugd 2001-2004 hebben wij ervoor gekozen om zo spoedig
mogelijk te komen tot één Brabants Expertisecentrum Jeugd.
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5. Geleverde prestaties
Begin 2001 hebben wij het BSJ de formele opdracht gegeven om samen met het BOZ op basis van
de notitie ‘Ontwerp van een Brabants Expertisecentrum Jeugd’ de uitwerking van het Expertisecentrum Jeugd ter hand te nemen. Dit heeft in de loop van 2001 geresulteerd in de concrete
uitwerking van het meerjarenbeleid 2002-2005 en het werkplan.
Alle inspanningen zijn erop gericht dat het Brabants Expertisecentrum Jeugd, met de nieuwe
naam, medio 2002 formeel van start kan gaan en zich naar het veld toe kan presenteren. Het
knelpunt met betrekking tot huisvesting/ICT is dan nog niet opgelost. In 2002 zal ten aanzien van
dit punt nog nadere uitwerking en besluitvorming plaatsvinden.
2.5 Bestuurlijk partnership
4.
Productomschrijving.
Bestuurlijk wil de provincie op het terrein van de zorg direct kunnen inspelen op onvoorziene
actuele ontwikkelingen op het terrein van zorg en jeugd. Zij doet dit vanuit verschillende rollen,
als belangenbehartiger voor de Noord Brabantse samenlevering richting Rijk, als intermediair bij
gerezen regionale problematiek op het terrein van de zorg en jeugd en als uitvoerder van
wettelijke opgelegde taken.
5. Geleverde prestaties
2.5. 1 Brabant Medical School
De zorg heeft onvoldoende opleidingscapaciteit om aan de stijgende zorgvraag te voldoen, nu en
in de toekomst. Er is thans al sprake van een groot tekort aan huisartsen en specialisten.Brabant
heeft geen academisch ziekenhuis waardoor de Brabantse opleidingscapaciteit laag is.
De idee voor de oprichting van een Brabant Medical School is een initiatief van twee topklinische
opleidingsziekenhuizen in Noord-Brabant, het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven en het St.
Elisabeth ziekenhuis te Tilburg en richt zich op het bieden van extra opleidingscapaciteit voor
artsen en voor nieuwe beroepsgroepen voor speciale zorgtaken. Ook uit wervingsoogpunt is een
opleiding in Brabant van belang. Veel artsen blijven hangen in de regio waar ze gestudeerd
hebben.
Het idee heeft direct onze steun gekregen; wij hebben op 6 maart 2001 het initiatief genomen tot
oprichting van de “Task force Brabant Medical School” waarin naast de genoemde twee
topklinische ziekenhuizen ook de gemeenten Eindhoven en Tilburg participeren. Ook de
Technische Universiteit Eindhoven en de Katholieke Universiteit Tilburg hebben direct hun
medewerking toegezegd maar wilden geen “trekker”zijn.
In het najaar hebben de twee topklinische ziekenhuizen Catharina en St. Elisabeth het plan voor de
oprichting van een Brabant Medical School gepresenteerd aan de Vaste Commissie voor VWS en
aan de Vaste Commissie voor OC&W. Het plan is in eerste instantie zowel door de ministeries
van VWS en OC&W als door een meerderheid in de Tweede kamer positief ontvangen. Daarbij is
aansluiting gezocht bij het plan van aanpak capaciteit zorgverleners van de minister van VWS.
Bij brief van 23 nov. 2001 hebben de trekkers van het project de beide ministeries gevraagd om
een financiële bijdrage voor het instellen van een zogenoemd haalbaarheidsonderzoek.
Voor dit in samenwerking met enkele bestaande medische faculteiten en het HBO-onderwijs uit te
voeren onderzoek is een aanvullend bedrag gevraagd van 2 mln gulden ( € 0.9 mln).
Wij hebben al eerder in het jaar besloten aan een dergelijk onderzoek financieel te zullen
bijdragen.
Het wachten is nu op een antwoord van VWS alvorens het initiatief verder kan worden uitgewerkt.
2.5.2 Regionale Ziekenhuiszorg.
De toekomstige regionale ziekenhuisstructuur Oss/Verghel/Uden staat ter discussie. De door het
ziekenhuis gepresenteerde plan had een geringe maatschappelijke in bedding. In het kader van
onze wettelijke adviestaak in het kader van de wet ziekenhuisvoorzienigen (WZV), maar ook als
regionale bestuurspartner hebben wij als taak en rol om een bijdrage te leveren aan het verkrijgen
van voldoende maatschappelijk draagvlak voor de nieuwbouwplannen van ziekenhuis Bernhoven
in de regio Oss-Uden-Vegel.
Er is in opdracht van provincie en gemeenten Oss en Veghel een onafhankelijk onderzoek verricht
naar de meest wenselijke structuur van de toekomstige ziekenhuiszorg in de regio Oss-UdenVeghel door Prof. Dr. A. Casparie, emeritus hoogleraar gezondheidswetenschappen van de
Erasmus-universiteit van Rotterdam. In aansluiting daarop hebben wij in overleg met alle
betrokken lokale overheden en de Raad van Bestuur van Bernhoven een communicatie traject
uitgezet voor de bevolking in de regio waarbij de uitkomsten van het rapport van Casparie met de
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2.5.3 Ambulancezorg.
Het provinciaal bestuur is verantwoordelijk voor een goede planning en spreiding van het
ambulancevervoer in onze provincie. Er waren verschillende signalen (registratie van
overschrijding van de aanrijtijd van maximaal 15 minuten) dat wij al geruime tijd nauw
samenwerken met de besturen van de Regionale Ambulance Voorzieningen om de kwaliteit van de
zorg in Noord-Brabant op een aanvaardbaar peil te bengen. Als u bekend zal zijn, slagen de
ambulancediensten er onvoldoende in alle locaties in Noord-Brabant binnen de vijftien minuten na
een spoedmelding aan te rijden.
Op basis van een in opdracht van ons College verricht onderzoek ( Prov. Raad voor de
Volksgezondheid maart 2000) en mede ook op basis van door de RAV-en opgestelde Regionale
Ambulance Plannen (RAP’s) hebben wij eind 2000 een nieuw spreidingsplan vastgesteld.
Omdat vanuit VWS bij een bestuurlijk overleg in april 2000 extra middelen in het vooruitzicht
werden gesteld, welke medio 2001 mochten worden verwacht na afronding van het in opdracht
van VWS gehouden RIVM-onderzoek naar knelpunten in de ambulancezorg, hebben wij besloten
de invoering van de verbeteringen in het kader van het nieuwe spreidingsplan zelf voor te
financieren voor een periode van een half jaar 1 jan-1 juli 200; immers medio 2001 werden de
aangekondigde extra middelen verwacht.
De voorfinanciering was op zich een sukses; door uitbreiding van het aantal standplaatsen en
omzetting van stationeringsplaatsen in volwaardige standplaatsen en aantrekken van extra
personeel kon de situatie op een aantal plaatsen merkbaar worden verbeterd.
Ook was hoopgevend, dat in het kader van de Zorgnota 2002 inderdaad extra aanvullende
middelen beschikbaar kwamen met terugwerkende kracht tot 1 jan. 2001. Voor 2001 is landelijk €
11.4 mln
(25.0 mln gulden) beschikbaar.
Helaas is begin 2002 gebleken, dat door de wijze waarop de middelen verdeeld moeten worden de
eigenlijke knelpunten in Noord-Brabant niet kunnen worden opgelost.
De provincie heeft wederom initiatief genomen tot overleg met de minister en de Vaste Commissie
VWS.

3

Budgetraming en -realisatie beleidsonderdeel (in €)
25

Volksgezondheid, Ouderen en
Jeugd

2001

2001

2001

begroting

realisatie

verschil

Totaal Lasten

178.206.831 203.191.472

-24.984.641

Totaal Baten

160.063.707 185.309.820

25.246.113

Resultaat beleidsonderdeel

261.472
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bevolking maar ook met de fracties van de gemeenteraden zijn bediscussieerd. De vanuit de
bevolking afgegeven signalen alsmede de nog in te wachten standpunten van betrokken
gemeenteraden zullen wij betrekken bij het in het voorjaar van 2002 over de nieuwbouwplannen
van Bernhoven uit te brengen advies aan de minister.
Wij constateren met instemming dat het maatschappelijk draagvlak voor het veilig stellen van een
goede toekomstige regionale ziekenhuiszorg is gegroeid, maar tekenen gelijktijdig aan dat nog
geen sprake is van concrete besluitvorming omtrent de vorm waarin dit zou moeten plaatsvinden.
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25.05 ALGEMEEN
25.05.01 Beleidskader en uitvoeringsprogramma VOJ
4

Productomschrijving
Jaarlijks stellen Provinciale Staten het Programma voor Volksgezondheid , Ouderen en Jeugd vast. In
het programma VOJ wordt het beleid voor de komende jaren bepaald en via vraaggericht werken zijn
de volgende speerpunten van beleid gerealiseerd:
- sociaal beleid
- opstellen van regiovisies;
- versterken van het zorgvragersbeleid;
- integrale benadering van het jeugdbeleid en de jeugdzorg en
- een intensivering van de vermaatschappelijking van de zorg

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Sociaal beleid
Bijdragen aan de start tot uitvoering van Sociaal Beleid, zowel organisatorisch als
,projectmatige/thematische ontwikkeling, alsmede de regionalisering hiervan.
In 2001 is met name aandacht besteed aan het opzetten van de uitvoeringsorganisatie, zowel intern
als extern. Dit geldt zowel projectmatig als in regionaal verband en zijn de gestelde doelen m.b.t.
de start van de uitvoering gehaald. Dit geldt voor het opzetten van de organisatie in de
regionalisering. Het operatioeel maken hiervan in de regio staat gepland in 2002 (regionale
convenanten).
Regiovisies.
De voor 2001 geplande regiovisies zijn gehaald en in 2001 door PS vastgesteld. Bij het tot stand
komen van de regiovisie in de regio heeft de provincie qua personele inzet een terughoudende lijn
gekozen i.v.m. de werkdruk op de afdeling. De regionale partners hebben meer zelf ter hand
genomen, zodat de geplande regiovisies toch zijn opgeleverd en daarna door PS akkoord zijn
bevonden en vastgesteld.
Versterking zorgvragersbeleid.
De druk op de regionale patiënten en consumenten platforms (RPCP) is groot. Aan het verzoek
om extra middelen hebben wij geen gehoor gegeven, omdat het provinciaal bestuur eerst de
effecten van de in het bestuurakkoord extra beschikbaar gestelde middelen, wil evalueren.
Integrale benadering van het jeugdbeleid en de jeugdzorg.
De geplande nieuwe wet op de jeugdzorg –gericht op een meer integrale benadering – heeft zowel
op landelijk niveau (akkoord VWS en Justitie nieuwe wet) als op proviciaal niveau via het
vaststellen van het plan “Jeugdzorg dichtbij”2002-2005 vorm gekregen.
Intensivering van de vermaatschappelijking van de zorg.
Door middel van de deconcentratie van grote zorginstellingen alsmede het door het provinciaal
bestuur ontwikkelde beleid op het terrein van kleinschalige initiatieven voor intensieve zorg is in
2001 een forse stap gezet in de vermaatschappelijking van de zorg. Het gemiddeld in deze
bestuursperiode aantal te realiseren projecten van 10 projecten per jaar, is door de realisatie van
57 woon/zorg projecten zwaar overschreden. De realisatie is derhalve veel hoger dan gepland.
Productieprestaties
Bestuurlijke overleggen gesubsidieerde instellingen
Ambtelijke overleggen
Projectsubsidies
Subsidieregelingen
Jaarlijksprogramma VOJ
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Jaarverslag
2000
25
50
15
4
1

begroting
2001
25
50
15
4
1

Jaarverslag
2001
35
60
18
4
1
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Exploitatie: lasten en baten (in €)
25.05.01 Beleidskader en
uitvoeringsprogramma VOJ

2000

2001

2001

2001

realisatie

begroting

realisatie

verschil

307.141

300.606

207.103

93.503

159.544
147.597

166.348
134.258

113.789
93.314

52.559
40.944

0

0

0

0

totale lasten

307.141

300.606

207.103

93.503

totale baten

0

0

0

0

apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten

Totaal
verschillen
Apparaatskosten: De onderschrijding is ontstaan omdat er minder tijd besteed is het programma
VOJ zelf en meer tijd is besteed aan de uitvoering van Vitaal Grijs en Zorg en Wonen (25.07.02)

25.05.02 Ondersteuning-, advies- en onderzoeksinstellingen Zorg
4

Productomschrijving
Het Provinciaal Opbouworgaan Noord-Brabant (PON), het Brabants Ondersteuningsinstituut voor de
Zorg (BOZ) en de Provinciale Raad voor Volksgezondheid en Maatschappelijke Zorg (PRVMZ)
ondersteunen het provinciale beleid op het gebied van ouderen en jeugd, wonen en welzijn,
maatschappelijke ontwikkelingen en duurzaamheidsvraagstukken. Daarbij wordt in het bijzonder
aandacht besteed aan groepen die in een situatie van maatschappelijke achterstand of isolement
verkeren of dreigen te geraken

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Het PON richt zich met name op:
- Zorg en maatschappelijke dienstverlening zoals de ondersteuning bij regiovisie, mantelzorg,
domotica en Community Care;
- Ouderen en Jeugd zoals Vitaal Grijs, Human Capital en Ouderenproof
- Wonen en welzijn waarbij de leefbaarheid in zowel de stedelijke omgeving als de leefbaarheid
op het platteland centraal staat;
- Maatschappelijke ontwikkelingen worden gestimuleerd via participatie en intergenerationeel
werken en het volgen van groepen mensen middels monitoring;
- Algemene en duurzaamheidsvraagstukken via Telos
De totale gepland capaciteit van het PON is volledig benut, waarbij extra inzet door het PON is
gepleegd in de projecten “Alive”en de “sociale paragraaf in het streekplan”, alsmede de sociale
component in de Telos driehoek.
De hoofdaktiviteiten waarhet BOZ een bijdrage aan levert, hebben betrekking op:
- Ouderen: Vitaal Grijs, interculturalisering, en netwerkontwikkeling;
- Jeugd: Toegang tot de jeugdzorg, samenhangend aanbod en cliëntenbeleid;
- Zorgvragersbeleid: Ondersteuning, samenwerking , klachtenopvang en informele zorg;
- Vermaatschappelijking van de zorg: regiovisies, zorg in de buurt zorg in het dorp en
internationalisering.
De inzet van het BOZ is conform planning en afgesproken werkplan gerealiseerd.
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-

De PRVMZ geeft gevraagd en ongevraagd advies op het terrein van de zorg, wonen en
welzijn
Met betrekking tot de PRVMZ is de realisatie van het aantal adviezen in de verschillende
zorgsectoren conform planning geschied. In 2001 zijn door middel van het introduceren van het
“voucher”systeem in het kader van de budgetsubsidiëring tevens nieuwe bestuurlijke en
werkverhoudingen ontstaan tussen provincie en de PrvmZ.

Productieprestaties

jaarverslag
2000
30
40
.

Ambtelijke overleggen
Diverse beschikkingen
Gestructureerde bestuurlijke overleggen leidend tot
productieafspraken met de instellingen in het kader van
budgetsubsidiering

6

Begroting
2001
45
70
12

jaarverslag
2001
45
70
12

Exploitatie: lasten en baten (in €)
25.05.02 Ondersteuning-, advies- en
onderzoeksinstellingen zorg

2000

2001

2001

2001

realisatie

begroting

realisatie

verschil

122.856

128.784

36.733

92.051

63.818
59.038

71.266
57.518

20.182
16.551

51.084
40.967

3.246.181

3.366.674

3.363.797

2.877

1.352.453

1.390.098

1.387.220

2.878

1.319.076

1.380.303

1.380.304

-1

574.652

596.273

596.273

0

totale lasten

3.369.037

3.495.458

3.400.530

94.928

totale baten

0

0

0

0

apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
0800 2a
0850 3i
0860 2e

Subsidies aan het provinciaal
opbouworgaan Noord-Brabant
Subsidies aan de stichting Brabants
Ondersteuningsinstituut voor de Zorg
(BOZ)
Bijdrage aan de provinciale raad
Volksgezondheid en maatschappelijke
dienstverlening

Totaal
verschillen

25.05.03 Vernieuwing/vermaatschappelijking van de Zorg
4

Productomschrijving
In het kader van zorgvernieuwing worden éénmalige subsidies verstrekt ter stimulering van
projecten gericht op nieuwe vormen van zorg en dienstverlening.
Met vermaatschappeling van de zorg wordt het proces naar een grotere verwevenheid van de zorg in
het maatschappelijke leven bedoeld. Hiermee wordt bereikt dat mensen, ook als ze zorg behoeven,
zo zelfstandig en normaal mogelijk in de maatschappij kunnen blijven participeren. Concreet
betekent dit zorg op maat: dicht bij huis, gemakkelijk toegankeijk en doeltreffend.
De vermaatschappelijking van de zorg krijgt vooral via een projectmatige aanpak gestalte. De
belangrijkste projecten zijn:
282

94.928

-

-

-

-

Zorgboerderijen op het terrein van de geestelijke volksgezondheid, de jeugdzorg en de
gehandicaptenzorg. Bij cliënten en zorgvragers bestaat grote behoefte aan zinvolle arbeid en/of
dagbesteding. De twee provinciale beleidsdoelstellingen van Plattelandsvernieuwing en
Vermaatschappelijking van de Zorg worden hierbij gecombineerd
Zorg en Arbeidsmarkt brengt de huidige spanning op de arbeidsmarkt in beeld. Als gevolg van
de demografische ontwikkelingen van ontgroening en vergrijzing leidt dit tot een tekort aan
personeel in de zorgsector. Samen met partners wordt een impuls gegeven aan het oplossen van
dit probleem. Hiervoor is een platform “Zorg en Arbeidsmarkt”in het leven geroepen. Vanuit dit
platform worden initiatieven ondernomen om het imago in de zorgsector te verbeteren, de
instroom te bevorderen en wordt grensoverschrijdende samenwerking gezocht en gestimuleerd.
Bij de voorjaarsnota 2001 zijn extra gelden beschikbaar gesteld ten behoeve van vier regionale
besturen arbeidsmarktbeleid voor de zorgsector ten behoeve van voortzetting en uitbreiding van
bovenregionale imagocampagne en de regionale werving- en instroomprojecten voor personeel.
De grensoverschrijdende projecten hebben ten doel om internationaal in het kader van
ontgroening en vergrijzing van elkaar te leren. De projecten richten zich op de versterking van
de basisgezondheidszorg en eerstelijnszorg, extramuralisering en maatschappelijke integratie
van patiënten.
Zorg om het dorp richt zich voornamelijk op het in stand houden van het voorzieningeniveau in
de kleinere kernen. De projecten moeten creatieve en vernieuwende initiatieven mogelijk maken
door een koppelingen van wonen, zorg, welzijn en commercële dienstverlening.
Zorgmonitoring laat de vraag naar en het aanbod van zorgvoorzieningen op elkaar aansluiten.
Woon-zorgvoorzieningen zorgen ervoor dat ouderen zo lang als mogelijk in een redelijke mate
van zelfstandigheid kunnen blijven wonen en hierbij wordt voorkomen dat met name ouderen
een beroep doen op verzorgings- en verpleegcapaciteit.

Met betrekking tot Zorg en wonen en Zorg om het dorp worden aanzetten gemaakt om te komen tot
een Combifonds, dat moet leiden tot een aanzienlijke versterking van de sociale pijler in het
provinciaal beleid. Bezien wordt op welke wijze het combifonds ( zorg en welzijn) en het
vitaliteitsfonds (wonen) één samenhangend geheel kunnen vormen. In ieder geval moeten beide
fondsen via één loket benaderd (kunnen) worden.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
-

toekenning van 50 vernieuwende projecten i.h.v. zorgvernieuwing
realisatie van 10 zorgboerderijenen het verstrekken van 5 oriëntatiesubsidies
instellen van 4 regionale besturen arbeidsmarktbeleid
opleveren van 3 projecten arbeidsmarktbeleid en het opstarten van een tiental nieuwe projecten
realisatie van 10 projecten in het kader van zorg om het dorp
ontwikkeling van een zorgmonitor door Prof. Muffels
het al in 2002 realiseren van 57 projecten voor kleinschalige zorgvoorzieningen t.b.v. 1100
bewoners
instellen van een combifonds

Met betrekking tot de woon-zorgvoorzieningen wordt opgemerkt dat hier een veel groter aantal
(57) woon-zorgvoorzieningen is gerealiseerd dan het gemiddelde van 10 per jaar. De realisatie van
40 woon-zorgvoorzieningen in 2003 is in 2002 al ruimschoots gehaald. Hierbij zijn de beschikbare
financiële middelen voor de gehele bestuurperiode naar voren gehaald en tot besluitvorming
gebracht.
Productieprestaties

Jaarverslag
2000
100
1
1
1
1
-

Beschikkingen
Regeling Zorgboerderijen
Regeling woonzorgvoorzieningen
Regeling Zorgvernieuwing
Regeling Zorg in het dorp
Informatie- en voorlichtingsbijeenkomsten
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begroting
2001
80
1
1
1
1
-

Jaarverslag
2001
85
1
1
1
1
6
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6

Exploitatie: lasten en baten (in €)
25.05.03 Vernieuwing/vermaatschappelijk
ing van de zorg
apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
0840 9l
0860 2l
0860 9j
0870 6a
0870 6b
0870 9j
0870 9k
0870 9m
0870 9n
0870 9o

Sociaal beleid
Zorgvragersbeleid algemeen
Zorgvernieuwing
Uitgaven in het kader van het provinciaal
vernieuwingsfonds ouderenzorg
Toevoeging aan reserve provinciaal
vernieuwingsfonds ouderenzorg
Verdeelprogramma De vraag aan bod /
vitaal grijs
Demo-bus volksgezondheid
Projecten Zorg
ESF Zorg projecten
Woon/zorg steunpunten

2000

2001

2001

2001

realisatie

begroting

realisatie

verschil

399.282

700.274

720.034

-19.760

207.407
191.875

387.514
312.760

395.610
324.424

-8.096
-11.664

3.061.846

4.271.410

4.260.329

11.081

272.268
683.636

272.299
716.277

475.605
47.367

127.700

95.576

-31
-32.641
0
32.124

363.024

363.024

363.024

0

812.595

226.890

227.841

-950

34.034
655.048
84.259
589.914

828.149

815.586

1.769.743

1.769.726

0
12.563
0
17

3.461.128

4.971.684

4.980.363

-8.679

1860 9j

Bijdrage VWS zorgvernieuwing

1870 9b

Onttrekking uit reserve provinciaal
47.367
vernieuwingsfonds ouderenzorg
Onttrekking algemene reserve
22.689
Bijdrage NCB ter stimulering projecten
34.034
landbouw en zorg
ESF Zorg projecten
118.292
Onttrekking algemene reserve ter dekking van uitgaven
woonzorg steunpunten

853.748

totale lasten
Baten

1870 9f
1870 9g
1870 9h
1870 9o

45.378

totale baten

821.624

0
0

222.382

-32.124
0
0

0
1.179.829

1.179.829

0
0

2.033.577

2.046.831

-32.124

Totaal
verschillen

-40.803

Apparaatskosten: De overschrijding is ontstaan doordat er meer tijd is besteed aan dit produkt en
minder tijd is besteed aan het beleidskader en uitvoeringsprogramma VOJ (25.05.01)

8

Reserves en voorzieningen in (€)
25.05.03 Provinciaal vernieuwingsfonds
ouderenzorg

Jaarrekening
2000
622.158

Stand per 31-12 ( in €)

begroting Jaarrekening
2001
131.434

2001
163.558

25.05.04 Regiovisies
4

Productomschrijving
De regiovisie is een belangrijk instrument om concrete regionale projecten op het terrein van
wonen en zorg, zorg en arbeid, vitaal grijs, zorg in het dorp en informele zorg te realiseren.
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verschil
2001
32.124
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Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
De voor 2001 geplande regiovisies zijn gehaald en in 2001 door PS vastgesteld. Bij het tot stand
komen van de regiovisie in de regio heeft de provincie qua personele inzet een terughoudende lijn
gekozen i.v.m. de werkdruk op de afdeling. De regionale partners hebben meer zelf ter hand
genomen, zodat de geplande regiovisies toch zijn opgeleverd en daarna door PS akkoord zijn
bevonden en vastgesteld.
de samenwerking in de regio is verbeterd
- de betrokkenheid van de samenwerkende partners is vergroot
een beter zorgaanbod over de Provincie Noord-Brabant is bereikt
- regionale knelpunten in de zorg zijn in kaart gebracht
- een integrale benadering van de (totale) zorg
- oplevering van 4 regiovisies verzorging en verpleging en enkele regiovisies op het terein van
GGZ en gehandicapten.
Productieprestaties
Aantal WZV-regio's
Vaststellen/uitwerking regiovisies verstandelijk
gehandicapten, verzorging en verpleging, psychiatrie en
jeugdzorg

Jaarverslag
2000
4

begroting
2001
4

Jaarverslag
2001
4

16

16

8

1

1

1

Toetsingskader regiovisie verzorging en verpleging

6

Exploitatie: lasten en baten (in €)
25.05.04 Regiovisies

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

458.856

927.284

1.012.598

-85.314

239.640
219.216

513.136
414.148

556.875
455.723

-43.739
-41.575

991.064

680.670

656.323

24.347

982.779
8.285

680.670
0

656.323

24.347
0

totale lasten

1.449.920

1.607.954

1.668.921

-60.967

totale baten

0

0

0

0

apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
0870 9g
0870 9h

Regiovisies Zorg
Bijdrage proefproject teledienstverlening
voor ouderen

Totaal
verschillen

-60.967

Apparaatskosten: De onderschrijding is ontstaan omdat er meer tijd besteed is aan de produkten op
dit beleidsonderdeel en minder tijd is besteed aan het beleidskader en uitvoeringsprogramma VOJ
(25.05.01)
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5
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25.05.05 Maatschappelijke hulpverlening en ontwikkelingssamenwerking
4

Productomschrijving
In het kader van ontwikkelingssamenwerking wordt het accent gelegd op bewustwordingsactiviteiten
in Noord-Brabant. De Centra voor Ontwikkelingssamenwerking (COSsen) houden zich met drie
kernthema’s bezig, te weten:
- Internationale samenwerking
- Duurzame ontwikkeling en
- Multiculturele samenleving
Slachtofferhulp en vrouwenhulpverlening behelst projecten als aanvulling op het reguliere
zorgaanbod van zorg en dienstverlening voor vrouwen.
De Telefonische Hulpdiensten (THD’s) verlenen hun diensten aan Brabantse burgers die anoniem
een beroep willen doen op enigerlei vorm van hulp. Onderwerpen die veelvuldig aan de orde komen
zijn: seksueel geweld, mishandeling, werkeloosheid en verslaving. In verband met de toegenomen
zwaarte van de functie van de THD’s willen zij hun organisatie verder professionaliseren. Dit
betekent dat er meer betaalde fulltimers in dienst moeten worden genomen. Het budget laat dit niet
toe. Gestreefd moet worden naar volwassen organisatie. In verband met een tekort aan vrijwilligers
bij de telefonische hulpdienst allochtone vrouwen zijn er minder contacten gelegd.
In het kader van het budget sociale doeleinden worden voor een beperkt bedrag initiatieven
gerealiseerd voor groepen van burgers die een aanvulling betenen op het bestaande aanbod van
voorzieningen van zorg en maatschappelijke dienstverlening.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
-

realisatie van 15 projecten vrouwenhulpverlening
realisatie van 15 activiteiten op het terrein van sociale doeleinden
intensieve begeleiding THD i.v.m.kwaliteitsverbetering in de hulpverlening
het aantal telefonische contacten bij de THD’s bedroeg ongeveer 37.000 meldingen
minder contacten telefonische hulpdienst voor allochtone vrouwen
Productieprestaties

Jaarverslag
2000

Aantal beschikkingen
Aantal overleggen

6

begroting
2001
66
20

Jaarverslag
2001
66
20

Exploitatie: lasten en baten (in €)
25.05.05 Maatschappelijke hulpverlening
en ontwikkelingssamenwerking
apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
0800 9j
0850 3k
0850 3l
0850 9c
0860 3b
0860 9e

Subsidie aan de centra voor ontwikkelingssamenwerking
Subsidies ten behoeve van slachtofferhulp
en vrouwenhulpverlening
Subsidiering telefonische hulpdiensten
Subsidies voor sociale doeleinden
Bestrijding verslavingsziekten
Donaties en lidmaatschappen

totale lasten
totale baten

2000

2001

2001

2001

realisatie

begroting

realisatie

verschil

37.487

20.496

21.349

-853

19.473
18.014

11.342
9.154

11.730
9.619

-388
-465

607.073

656.782

651.221

5.562

63.529

106.638

106.638

0

43.002

0

-5.317

5.317

478.533
21.737

527.691
22.147

0
-289
227
306

4.709
0

272

306

527.691
22.436
-227
0

644.560
0

677.278
0

672.570
0

Totaal verschillen

286

4.709

25 Volksgezondheid, Ouderen en Jeugd

25.06 VOLKSGEZONDHEID
25.06.01 Instellingen Volksgezondheid
4

Productomschrijving

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
-

Provinciale Visie Gehandicaptenbeleid
Bouwkundige adviezen en voorlichting
Klachtenondersteuning
Informatie en advies over toegankelijkheid en mobiliteit
Belangenbehartiging in diverse overlegstructuren
Productieprestaties

Jaarverslag
2000
40
30

Aantal beschikkingen
Aantal overleggen (bestuurlijk en ambtelijk)

6

25 Volksgezondheid,
Ouderen en Jeugd

Het Provinciaal Overleg Gehandicapten (POG) zet zich in voor mensen met een functiebeperking,
mensen met een lichamelijke handicap. Het POG werkt aan een optimaal bereikbare, toegankelijke
en bruikbare samenleving. Zij richt zich daarbij op thema’s als “ zorg en wonen”, toegankelijkheid ,
vrije tijd, mobiliteit, arbeid, inkomen en onderwijs.Naast het bieden van ondersteuning en advies
ontwikkelt het POG zich steeds meer tot een zorgvragersorganisatie, die zorgvragers dan weer
ondersteunt en vertegenwoordigt. Tevensfungeert het POG als voortrekker van de provinciale
regiovisie voor de lichamelijk gehandicapten.
De totaal geplande capaciteit zoals is vastgelegd in het werkplan van het POG is gerealiseerd.
De Regionale Beraden Gehandicaptenzorg (RBG) hebben een belangrijke taak op het terrein van
indicatiestelling en zorgtoewijzing.

Begroting
2001
18
13

jaarverslag
2001
20
10

Exploitatie: lasten en baten (in €)
25.06.01 Instellingen Volksgezondheid

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

30.437

58.071

37.190

20.881

15.811
14.626

32.135
25.936

20.433
16.757

11.702
9.179

799.652

821.135

818.704

2.431

Subsidie provinciaal overleg
453.827
gehandicaptenzorg (POG)
Subsidie overleg en samenwerking zorg
345.825
verstandelijk gehandicapten
Subsidies regionalisatie projecten tbv geestelijk gehandicapten

466.359

466.359

0

354.776

354.776

0

0

-2.431

2.431

apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
0860 2f
0860 2h
0860 3g

totale lasten

830.089

879.206

855.894

23.312

totale baten

0

0

0

0

Totaal
verschillen

287

23.312

25 Volksgezondheid, Ouderen en Jeugd

25.06.02 Zorgvraagbeleid
4

Productomschrijving
Het zorgvragersbeleid kenmerkt zich door het betrekken van zorgvragers bij o.a.de diverse
regiovisies. De positie van zorgvragers moet verder worden versterkt, met name voor de realisatie
van “vraaggestuurde zorg”. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Provinciaal
Patiënten/Consumenten Platform (PPCP) en de vier (4) Regionale Patiënten/Consumenten Platforms
(RPCP’s). De druk op de RPCP’s is groot. Aan het verzoek om extra middelen hebben wij geen
gehoor gegeven, omdat het provinciaal bestuur eerst de effecten van de in het bestuursaccoord extra
beschikbaar gestelde middelen wil evalueren.
Informele zorg is een verzamelbegrip voor alle vormen van zorgverlening die niet beroepsmatig
worden verricht, te weten: mantelzorg, vrijwilligerszorg en zelfhulp. Het huidige systeem van
zorgverlening kan niet zonder de inzet van informele zorg. Deze vorm van zorg vormt een essentieel
onderdeel van de sociale duurzaamheid. In de voorjaarsnota 2001 zijn extra middelen beschikbaar
gesteld om de informele zorg verder te versterken.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
-

Deelname in diverse overlegorganen
Belangenbehartiging
Ondersteuning clusters binnen de RPCP`s.
Individuele klachtenondersteuning
Informatie en communicatie
Organiseren van een studiedag
Productieprestaties

Jaarverslag
2000
20
20

Aantal beschikkingen
Aantal overleggen

6

begroting
2001
15
35

Jaarverslag
2001
15
35

Exploitatie: lasten en baten (in €)
25.06.02 Zorgvraagbeleid
apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
0860 2i
0860 2l
0860 2m
0860 9a

Subsidies Regionale patiënten en
consumentenplatforms (RPCP)
Zorgvragersbeleid algemeen
Bijdrage extra inzet zorgvragersbeleid
(IPO)
Informele zorg

totale lasten
Baten
1860 2m

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

162.372

88.815

61.983

26.832

84.345
78.027

49.148
39.667

34.055
27.928

15.093
11.739

899.416

1.235.957

1.235.626

331

899.416

457.724

457.747

-23

703.359
29.496

703.359
29.496

0
0

45.378

45.024

354

1.324.772

1.297.609

27.163

29.496

29.496

0

29.496
Totaal
verschillen

29.496

0
27.163

1.061.788

Financiele bijdrage van derden voor extra inzet
zorgvragersbeleid (IPO)

totale baten

0

288

25 Volksgezondheid, Ouderen en Jeugd

25.06.03 Adviserende taken Volksgezondheid
4

Productomschrijving

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
-

Evenwichtige spreiding van zorgvoorzieningen over de provincie Noord-Brabant
Belangenbehartiging ten behoeve van de provincie Noord-Brabant
Productieprestaties

Jaarverslag
2000
20

Adviezen aan ministerie van VWS

6

begroting
2001
60

jaarverslag
2001
60

Exploitatie: lasten en baten (in €)
25.06.03 Adviserende taken
Volksgezondheid
apparaatskosten

1860 9d

2000

2001

2001

2001

realisatie

begroting

realisatie

verschil

0

0

0

0

direct
indirect

0
0

programmatische lasten

0

totale lasten
Baten

0

Bijdrage van het Rijk in de kosten van de
Commissie voor de gebiedsaanwijzing in
Noord-Brabant

totale baten

0

0
0

0

0

0

681

0

-681

681

0

-681

Totaal
verschillen

25.06.04 Ambulancevervoer
4

25 Volksgezondheid,
Ouderen en Jeugd

Het adviseren van de minister van VWS over het te realiseren zorgaanbod in de provincie NoordBrabant. Zij tracht dit te bereiken door het tot stand brengen van integrale regiovisies gericht op de
aspecten zorg, wonen en welzijn. Daarnaast wordt de minister van VWS geadviseerd over bouwinitiatieven op het terrein van verpleging en verzorging, ziekenhuizen, psychiatrische voorzieningen
en intramurale voorzieningen voor gehandicapten. Tevens wordt blijvende aandacht gevraagd voor
de tekorten op het brede terrein van zorg, onder meer als gevolg van de demografische ontwikkeling
van ontgroening en vergrijzing.

Productomschrijving
Het uitvoeren van de wettelijke taak om gebieden aan te wijzen waarin de centrale posten voor het
ambulancevervoer werkzaam zijn. Via een verdeelplan bepaalt de provincie Noord-Brabant de
spreiding van de ambulances. Tevens wordt het aantal ambulances bepaald waarmee aan het
ambulancevervoer wordt deelgenomen.
Bij de voorjaarsnota 2000 zijn er extra gelden beschikbaar gesteldten behoeve van de oprichting van
vier (4) regionale ambulancevoorzieningen (RAV). De belangrijkste taak is het realiseren van een
betere bereikbaarheid, spreiding van standplaatsen en het bevorderen van een grotere efficiency.

289

-681

25 Volksgezondheid, Ouderen en Jeugd
Ondanks onze extra inzet is weliswaar de overschrijding van de 15-minutengrens verder verminderd
maar het doel is nog niet (helemaal) bereikt.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
-

Vermindering overschrijding 15-minutengrens
Gemiddeld 9% van de ambulances overschrijdt deze tijdslimiet, waarbij er uitschieters naar
boven zijn van 19% in West-Brabant en van 19,7% in Zuidoost-Brabant
besteding van de extra middelen die door de provincie als voorfinanciering zijn ingezet.
Extra middelen bij VWS i.v.m. de ambulanceproblematiek in Nederland en specifiek in
Noord Brabant.
Productieprestaties

Jaarverslag
2000
5
78
1

Aantal vergunningen / reserve aanvragen
Aantal ambulances
Aantal spreidingsplannen

6

Begroting
2001
8
76
1

Jaarverslag
2001
6
76
1

Exploitatie: lasten en baten (in €)
25.06.04 Ambulancevervoer
apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
0860 9h
0860 9i

Regionale ambulancevoorzieningen
Voorfinanciering knelpunten in de
Brabantse ambulancesector

totale lasten

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

66.962

47.824

38.223

9.601

34.784
32.178

26.464
21.360

21.001
17.222

5.463
4.138

56.723

2.795.513

2.793.244

2.268

56.723
0

56.723
2.738.790

56.723
2.736.522

0
2.268

123.685

2.843.337

2.831.467

11.869

1.943
0

3.800
2.738.790

5.054
2.736.522

1.254
-2.268

1.943

2.742.590

2.741.576

-1.014

Baten
1860 0a
1860 9a

Leges ambulancevervoer
Terugontvangen verstrekte voorfinancieringsmiddelen i.v.m. knelpunten
ambulancesector

totale baten

Totaal
verschillen
Apparaatskosten
1860 9a. Met de RAV-en zal een terugbetalingsregeling worden afgesproken. De Statencommissie
VOJ zal hierover in 2002 per separaat dossier worden geïnformeerd.

290

10.855

25 Volksgezondheid, Ouderen en Jeugd

25.07 OUDEREN
25.07.01 Ondersteuning en advies instellingen ouderen
4

Productomschrijving
25 Volksgezondheid,
Ouderen en Jeugd

De ouderenbonden houden zich bezig met de belangenbehartiging van alle ouderen, niet alleen de
leden. De bonden ondersteunen kringen en afdelingen door het geven van voorlichting, het samenstellen en uitreiken van brochures en het bieden van scholing aan kader- en bestuursleden.
Participatie en emancipatie wordt gestimuleerd middels de organisatie van sociaal-culturele
ontmoetingsdagen. Veel aandacht wordt besteed aan de eenzaamheidsproblematiek.
De geplande inzet is conform het werkplan van de ouderenbonden gerealiseerd.
Het Provinciaal Welzijnsberaad (PWO) brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan overheden en
andere instellingen op het terrein van het ouderenbeleid
De Brabantse Vereniging voor Welzijn van Ouderen (BVWO) bevordert een goede afstemming en
samenhang van het welzijnsbeleid voor ouderen in het “veld”.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
-

Belangenbehartiging
Behartiging van participatie en emancipatie
Educatie
Ondersteuning lokaal ouderenbeleid
Deskundigheidsbevordering
Productieprestaties

jaarverslag
2000

Begroting
2001
20
30
8

Beschikkingen
Overleg
Vernieuwingsprojecten

6

jaarverslag
2001
18
25
8

Exploitatie: lasten en baten (in €)
25.07.01 Ondersteuning- en
adviesinstelling Ouderen

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

apparaatskosten

106.953

10.248

1.378

8.870

55.557
51.396

5.671
4.577

757
621

4.914
3.956

394.295

404.577

404.132

445

34.540
20.546

-446
34.540
20.546

446
0
0

direct
indirect

programmatische lasten
0843 5b
0870 2a
0870 2c
0870 9f

Emancipatie ouderen
Provinciaal welzijnsberaad voor ouderen
Brabantse vereniging voor welzijn ouderen
(BVWO)
Provinciale Ouderenorganisaties (bonden)

33.862
18.265
342.168

349.491

349.491

0

totale lasten

501.248

414.825

405.510

9.315

totale baten

0

0

0

0

Totaal verschillen

291

9.315

25 Volksgezondheid, Ouderen en Jeugd

25.07.02 Vitaal grijs
4

Productomschrijving
Vitaal Grijs staat voor de Brabantse aanpak van een vernieuwend ouderenbeleid. Hierbij gaat het om
een nieuwe kijk op het ouder worden, het behoud van zelfstandigheid en het vergroten van invloed
van ouderen op hun eigen leefsituatie. Hierbij is specifiek gekeken naar de mogelijkheden om langer
zelfstandig te wonen, waarbij woningautomatisering (Domotica) leidend is.
Bij de voorjaarsnota 2001 zijn er extra middelen beschikbaar gesteld om verdieping en verbreding
van het ouderenbeleid te realiseren en om lopende provinciale projecten over te dragen aan het
lokale niveau, zodat de provincie zich kan concentreren op innoveren en vernieuwen en het blijven
aktiveren van ouderen. Het afgelopen jaar stond in het teken vande verdere verspreiding van het
gedachtegoed en de producten van Vitaal Grijs. De produktenlijn in het kader van Vitaal Grijs is
gerealiseerd conform de planning.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
-

Conferenties/Manifestaties
Opstarten van het project “Is uw Gemeente Ouderenproof?”
Opening Website Vitaal Grijs
Afronding project Blijvend Thuis in Eigen Huis
Oplevering van een handboek
Presentatie van een video
Productieprestaties

jaarverslag
2000

Begroting
2001
60
100
15

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

307.141

317.685

431.642

-113.957

159.544
147.597

175.799
141.886

237.158
194.484

-61.359
-52.598

0

862.182

808.579

53.603

862.182

-436
809.015

436
53.167

Beschikkingen
Overleg (bestuurlijk en ambtelijk)
Publicaties Vitaal Grijs

6

jaarverslag
2001
60
100
15

Exploitatie: lasten en baten (in €)
25.07.02 Vitaal grijs
apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
0870 9h
0870 9j

Bijdrage proefproject telediensten voor ouderen
Verdeelprogramma "De vraag aan bod/vitaal grijs"

totale lasten

307.141

1.179.867

1.240.221

-60.354

totale baten

0

0

0

0

Totaal
verschillen
Apparaatskosten: De overschrijding is ontstaan doordat er meer tijd is besteed aan dit project en
minder tijd is besteed aan het beleidskader en uitvoeringsprogramma VOJ (25.05.01)

292

-60.354

25 Volksgezondheid, Ouderen en Jeugd

25.07.03 Adviserende taken ouderenbeleid
4

Productomschrijving

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
-

Declaratie Rijk
Naast een tiental adviezen hebben er nog een vijftal overleggen plaats gevonden met de
zorgverzekeraar en gemeenten over projecten die zijn opgenomen in het overdrachtsdocument
WBO 1997-2001
Productieprestaties

Jaarverslag
2000

Adviezen
Overleg

6

25 Volksgezondheid,
Ouderen en Jeugd

In verband met de intrekking van de Wet op de Bejaardenoorden per 1 januari 1997 zijn de
aktiviteiten beperkt gebleven tot het gewijzigd vaststellen van een aantal exploitatiesubsidies
bejaardenoorden. Daarnaast is de declaratie ten behoeve van het Rijk opgesteld en zijn openstaande
verplichtingen afgewikkeld.

Begroting
2001
10
-

Jaarverslag
2001
10
5

Exploitatie: lasten en baten (in €)
25.07.03 Adviserende taken ouderenbeleid
apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
0870 3a
0870 3b
0870 4a
0870 9a
0870 9d

Exploitatiebijdragen bejaardenoorden
Kosten accountantsverklaringen wet op de
bejaardenoorden
Flankerend ouderenbeleid
Toevoeging aan de reserve ouderenzorg
Fusie en efficiencyfonds bejaardenoorden

totale lasten

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

136.640

17.080

54.149

-37.069

70.978
65.662

9.451
7.629

29.751
24.398

-20.300
-16.769

617.431

2.160.779

1.337.456

823.323

534.956

1.250.000
9.076

1.204.338
7.555

45.662
1.521

82.475

898.208

125.564

3.495

0

772.644
0
3.495

754.071

2.177.859

1.391.605

786.254

617.432

2.148.208

1.329.902

-818.306
0

5.523

3.495

0

-3.495

622.955

2.151.703

1.329.902

-821.801

Baten
1870 9a
1870 9c
1870 9d

Onttrekking uit reserve ouderenzorg
Bijdrage derden inzake exploitatie
bejaardenoorden
Onttrekking uit reserve fusie en
efficiencyfonds bejaardenoorden

totale baten

Totaal
verschillen
Apparaatskosten. De overschrijding is ontstaan omdat er meer tijd besteed is aan dit
produktnummer als uitvloeisel van nog af te ronden werkzaamheden in het kader van advieswerk
op het terrein van de Noord-Brabantse verzorgingshuizen.

293

-35.548

25 Volksgezondheid, Ouderen en Jeugd
Programmatische baten en lasten: Minder uitgaven op de post Ouderenbeleid (0870 4a) leidt tot
minder onttrekking uit de reserve ouderenzorg (1870 9a)

8

Reserves en voorzieningen in (€)
25.07.03 Ouderenzorg
Stand per 31-12 ( in €)
25.07.03 Fusie- en efficiencyfonds
bejaardenoorden

Jaarrekening
2000
4.006.628

Begroting jaarrekening
2001
2001
1.858.420
2.676.727

verschil
2001
818.306

Jaarrekening

Begroting jaarrekening

verschil

2000
20.408

Stand per 31-12 ( in €)
.

294

2001
16.914

2001
20.408

2001
3.495

25 Volksgezondheid, Ouderen en Jeugd

25.08 JEUGD
25.08.01 Ondersteuning- en advies instellingen jeugd
4

Productomschrijving

5

25 Volksgezondheid,
Ouderen en Jeugd

Het Brabants Steunpunt Jeugdwelzijn is een steunfunctie-instelling die zich ten doel stelt om de
kwaliteit en de continuïteit van het jeugdwelzijnswerk en het jeugdbeleid te versterken. Het BSJ
richt zich op de verbetering van de positie van jeugdigen en het tegengaan van achterstelling van
groepen jeugdigen.
Het BSJ ontwikkelt zich conform het ingediende werkplan tot een expertisecentrum Jeugd. Deze
transformatie die betrekking heeft op personeel en materieel brengt een aantal knelpunten met zich
mee. Om te komen tot een volwaardig expertisecentrum moeten hiervoor in de loop van 2002
oplossingen worden gevonden.

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Inhoudelijke secretariaat van de Commissie Opvoeding 2000+.
Organiseren van een 60-tal bijeenkomsten gericht op deskundigheidsbevordering.
Uitgave van de brochure “Knikkers en Blokken”.
Organiseren van de Kijk-Doe-Idee-beurs.
Ontwikkelen en uitvoeren van een politiecursus “Tieners op ontdekkingstocht”.
Inzet van de “Vluchtkoffer”
Handboek “Zingeving en ethiek in de jeugdzorg”.
Bij de opbouw van het provinciaal bureau jeugdzorg moet met het oog op de nieuwe Wet op de
Jeugdzorg rekening worden gehouden met een toename van het aantal cliënten en het recht op
(jeugd)zorg. In de nieuwe wet is opgenomen dat er slechts één toegang kan bestaan. Dit betekent een
veel grotere toestroom van cliënten uit andere sectoren van de jeugdzorg De realisatie van het
provinciaal bureau jeugdzorg moet op 1 januari 2003 zijn beslag krijgen. Uitgangspunt hierbij is dat
er een subregionale/lokale verankering zal plaats vinden.
De extra middelen in het kader van jeugdparticipatie zijn besteed aan het Brabants jeugddebat.
Productieprestaties

Jaarverslag
2000
16
12

Beschikkingen
Overleg

6

begroting
2001
6
12

Jaarverslag
2001
8
8

Exploitatie: lasten en baten (in €)
25.08.01 Ondersteuning- en advies
instellingen jeugd

2000

2001

2001

2001

realisatie
477.862

begroting
187.878

realisatie
88.842

verschil
99.036

248.232
229.630

103.967
83.911

48.813
40.029

55.154
43.882

2.875.443

2.981.806

2.969.710

12.096

1.979.142
-11.259
907.560

2.034.540
947.266

2.034.540
-3.216
938.386

1
3.216
8.880

totale lasten

3.353.305

3.169.684

3.058.552

111.132

totale baten

0

0

0

0

Apparaatskosten
Direct
Indirect

programmatische lasten
0843 4b
0843 4d
0860 3d

Subsidie stichting BSJ
Samenhangend jeugdbeleid
Zorgvernieuwing jeugdhulpverlening

Totaal verschillen
295

111.132

25 Volksgezondheid, Ouderen en Jeugd
Apparaatskosten. De onderschrijding is ontstaan doordat er minder tijd was besteed aan produkten
op dit beleidsonderdeel en meer tijd besteed is aan: 1. Zorgvernieuwing Jeugdhulpverlening
(25.08.02) en 2. Instellingen Jeugdhulpverlening (25.08.03).

7

Investeringen (in €)
25.08.01 Jeugdhulpverlening

Jaarrekening
2000

Investering cfm investeringsschema

0

begroting Jaarrekening
2001
2001
4.538.000

verschil
2001

2.912.815

1.625.158

De realisatie van het accommodatiebeleid loopt achter op het geraamde schema omdat:
- naburige bewoners bezwaar hebben aangetekend;
- bouwprocedures ingrijpende processen zijn en
- bestemmingsplannen aangepast en goedgekeurd moeten worden.
Dit betekent dat de oorspronkelijke geraamde fasering van twee jaar, langer zal zijn. Op basis van de
huidige inzichten zal het een periode van 4 jaar belopen, te weten 2001 tot en met 2004.

25.08.02 Zorgvernieuwing Jeugdhulpverlening
4

Productomschrijving
In het kader van de vernieuwing in de jeugdzorg/jeugdbeleid worden éénmalige bijdragen verstrekt
ter stimulering van projecten gericht op nieuwe vormen van zorg en dienstverlening. De vernieuwing
richt zich primair op het verbeteren van de onderlinge samenwerking binnen de jeugdzorg en het
bevorderen van samenwerking met aanpalende sectoren als onderwijs en arbeid; het versterken van
de relatie met de gemeenten om een betere aansluiting van de jeugdzorg op het lokale beleid te
kunnen bereiken middels vier (4) regionale convenanten; het intensiveren van het jeugdbeleid gericht
op het bestrijden van jeugdcriminaliteit, het voorkomen van schooluitval en het bevorderen van
opvoedingsonder-steuning en jeugdparticipatie.
In het kader van de voorjaarsnota 2000 zijn, op basisvan het advies van de Task Force Bureau
Jeugdzorg Noord-Brabant, extra gelden beschikbaar gesteld om samen met de B-5 gemeenten te
komen tot afspraken over de opvang en hulpverlening aan thuisloze jongeren en de inzet van
schoolmaatschappelijk werk om schooluitval te voorkomen.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
-

Projecten (15) gericht op vernieuwing in de jeugdzorg.
Project ambulante hulp aan thuisloze jongeren; het PON voert een evaluatie uit
Project Schoolmaatschappelijk werk aan jeugdigen zowel in de B-5 gemeenten als middelgrote
en kleinere gemeenten; het NIZW voert een een evaluatie uit
Opstart van 2 pilot projecten in Tilburg en Noordoost-Brabant “jeugdzorg dichtbij”
Instelling van de Commissie opvoeding 2000 plus

Productieprestaties

Jaarverslag
2000
50
50

Beschikkingen
Overleg

begroting
2001
50
50

Jaarverslag
2001
45
45

Bij de voorjaarsnota 2001 zijn extra gelden beschikbaar gesteld voor een tweetal proefprojecten in
het kader van jeugdzorg dichtbij. Tevens zijn afspraken gemaakt met de middelgrote en kleinere
gemeenten met betrekking tot schoolmaatschappelijk werk. Daarnaast zijn gelden beschikbaar
gesteld t.b.v. de IFCO-wereldconferentie op het terrein van de pleegzorg en het actieprogramma van
de Commissie Opvoeding 2000.
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Exploitatie: lasten en baten (in €)
25.08.02 Zorgvernieuwing
Jeugdhulpverlening

2000

2001

2001

2001

realisatie

begroting

realisatie

verschil

0

310.854

348.826

-37.972

172.019
138.835

191.656
157.170

-19.637
-18.335

1.116.218

1.435.894

1.410.702

25.192

889.328
113.445
113.445

1.095.559
113.445
226.890

1.070.367
113.445
226.890

25.192
0
0

totale lasten

1.116.218

1.746.748

1.759.528

-12.780

totale baten

0

0

0

0

apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
0860 3d
0880 6c
0880 9f

Zorgvernieuwing jeugdhulpverlening
Ambulante hulp thuisloze jongeren
Voorkoming schooluitval

Totaal
verschillen

-12.780

Apparaatskosten. De overschrijding is ontstaan omdat er meer tijd besteed is aan dit
produktnummer en minder aan de ondersteuning- en advies instellingen jeugd (25.08.01).

25.08.03 Instellingen jeugdhulpverlening
4

Productomschrijving
Ingevolge de Wet op de jeugdhulpverlening is de provincie verantwoordelijk voor de planning en
financiering van de regionale voorzieningen jeugdhulpverlening.Jaarlijks wordt een provinciaal plan
jeugdbeleid opgesteld. De actuele ontwikkelingen worden hierin aangegeven. Tevens wordt richting
gegeven aan het beleid voor de komende jaren. Hierbij worden ook de capaciteiten en functies per
instelling aangegeven en het daarbij behorende budget. Onderscheid wordt daarbij gemaakt in de
volgende werksoorten: ambulante hulp, pleegzorg, daghulp en residentiële hulp.
De belangrijkste doelen hierbij zijn:
-

5

Verdere opbouw van het bureau jeugdzorg;
Bestrijding van wachtlijsten in de jeugdzorg;
Hulp op maat en zorg dichtbij;
Opbouw van de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK’s)
Hulpverlening in crisissituaties
Versterking en verbetering pleegzorg

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Verdere opbouw van de bureaus jeugdzorg in FTE’s. De case-load wordt verlaagt t.b.v. de
kwaliteit van de hulpverlening
Naast een toename van het aantal cliënten bij de bureaus jeugdzorg bedraagt de wachtlijst nog 856
cliënten, waarvan 495 meer dan 45 werkdagen.
Het aantal meldingen bij de AMK’s bedraagt 2705, terwijl er 2200 begroot waren; de wachtlijst
bij de AMK’s, ultimo 2001, bedraagt nog altijd 140 meldingen.
Realisering projecten hulp op maat in West-Brabant en zorg dichtbij in Midden- en NoordoostBrabant
Een verdere ombouw van residentiële hulpverlening naar lichtere vormen van zorg
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6
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Productieprestaties
Aantal bestuurlijke overleggen
Aantal beschikkingen
Instandhouding aantal regionale voorzieningen
jeugdhulpverlening
Instandhouding aantal provinciale voorzieningen
Instandhouding aantal residentiele plaatsen
Instandhouding aantal dagbehandelingsplaatsen
Instandhouding aantal pleegzorgplaatsen
Instandhouding capaciteit ambulante jeugdhulpverlening (te
helpen jeugdigen)
Aantal samenwerkingsregio's
(Ver)nieuwbouw van ca 5 instellingen jeugdhulpverlening

6

jaarverslag
2000
20
150
9

begroting
2001
20
150
9

jaarverslag
2001
25
125
13

970
607
1246
15000

3
970
607
1246
17500

5
966
590
1246
17500

4
1

4
1

4
3

Exploitatie: lasten en baten (in €)
25.08.03 Instellingen jeugdhulpverlening

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

197.841

239.118

288.565

-49.447

102.771
95.070

132.322
106.796

158.547
130.018

-26.225
-23.222

158.594.737 153.178.433 179.133.033

-25.954.599

apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
0880 2b
0880 3a
0880 4a
0880 5a
0880 6a
0880 6b
0880 9a
0880 9c
0880 9d
0880 9e

Regionale samenwerkingsverbanden
jeugdhulpverlening
Pleegzorg
Residentiele hulpverlening
Daghulp
Preventie
Ambulante jeugdhulpverlening
Overige uitgaven jeugdhulpverlening
Kosten accountantsverklaring
jeugdhulpverlening
Toevoeging aan reserve jeugdhulpverlening
Klachtencommissie jeugdhulpverlening

totale lasten

260.056

251.558

286.006

-34.448

9.211.411
39.910.215
16.381.660
318.930
13.702.150
31.484
6.782

8.574.998
37.431.251
15.729.790
307.665
13.727.829
523.144
4.937

10.322.563
43.568.982
17.524.232
333.434
16.268.458
172.996
2.934

-1.747.566
-6.137.731
-1.794.442
-25.769
-2.540.629
350.148
2.003

78.763.103
8.946

76.607.262
20.000

90.646.808
6.619

-14.039.546
13.381

158.792.578 153.417.551 179.421.598

-26.004.046

Baten
1880 1a
1880 1b
1880 1c

Uitkering wet op de jeugdhulpverlening
Bijdrage ESF projecten jeugdhulpverlening
Onttrekking uit reserve jeugdhulpverlening

totale baten

78.763.103

76.546.233

90.646.808
-166.344
88.681.551

14.100.575
-166.344
12.122.124

79.828.165

76.559.427

158.591.268 153.105.660 179.162.015

26.056.355

Totaal
verschillen

52.309

Apparaatskosten. De overschrijding is ontstaan omdat er meer tijd besteed is aan dit
produktnummer en minder aan de ondersteuning- en advies instellingen jeugd (25.08.01).
0880 3n 1880
De lasten zijn hoger uitgevallen als geraamd. Dit houdt verband met een aanpassing van de
budgetten met loon-en prijscompensatie. De doeluitkering is tevens naar boven bijgesteld. Daarnaast
is het nieuwe loongebouw voor de CAO-JHV gerealiseerd. Hiervoor zijn extra middelen
beschikbaar gesteld in het kader van de Motie Dijkstal en Van Rijn.
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Reserves en voorzieningen in (€)
25.08.03 Jeugdhulpverlening
Stand per 31-12 ( in €)

Jaarrekening
2000
2.706.489

begroting Jaarrekening
2001
2001
5.518.628
4.671.746

verschil
2001
-846.822

25 Volksgezondheid,
Ouderen en Jeugd

8
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27 Ruimtelijke Ordening

RUIMTELIJKE ORDENING
Portefeuillehouder: Van Geel

1

Beleidsomschrijving

2

Stand van zaken beleidsrealisatie
Over Ruimte Gesproken
In het ontwikkelingstraject van het nieuwe ruimtelijk beleid is geheel volgens de planning
gerealiseerd:
• ontwerp-streekplan 2002 “Brabant in Balans” van 26 juni 2001;
• ontwerp-ontwikkelingsprogramma 2002 “Brabant in Balans” van 26 juni 2002;
• Nota van Bedenkingen “Brabant in Balans” van 11 december 2001.
Waalboss
De voortgang van de streekplanuitwerking Waalboss (stedelijke regio Waalwijk-’s-HertogenboschOss) ligt op koers. In december 2001 is door de ingestelde stuurgroep besloten om aan de hand van
een ontwerp duurzaam ruimtelijk structuurbeeld een plan van aanpak voor de tweede fase van de
pilot Waalboss op te stellen.
Moerdijkse Hoek
Nadat Provinciale Staten in maart 2001 opdracht hebben gegeven om een herziening van het
ontwerp-streekplan 2002 voor te bereiden ten behoeve van de ontwikkeling van een grootschalig en
vernieuwend duurzaam bedrijventerrein in de zogenaamde Moerdijkse Hoek, is een groot aantal
activiteiten ontplooid. Confom de door provinciale staten verstrekte opdracht is in juli 2001 de
bstuurlijke aansturing vastgesteld, en is vervolgens een proces- en communicatiedocument opgesteld
(definitief vastgesteld in november 2001). In dit laatste stuk zijn diverse relevante aspecten
(beleidssituatie, politiek-bestuurlijk en maatschappelijk krachtenveld) geanalyseerd. Dit mondt uit in
een plan van aanpak ter zake van de politiek-bestuurlijke inkadering van het beleidsproces en de te
voeren communicatiestrategie. Een uitwerking van de procescommunicatie is in december 2001
vastgesteld (Communicatieplan Moerdijkse Hoek).
Parallel aan deze activeiten is een aanvang gemaakt met een reeks verkennende inhoudelijke studies.
De eerste is in september 2001 is afgerond (modelstudie naar de mogelijkheid voor een samenhangende ontwikkeling van glastuinbouw en bedrijvigheid). In maart 2002 zal de projectstudie
Ruimtelijk-economische ontwikkelingen worden opgeleverd. Overige studies zullen in de loop van
2002 worden gestart en opgeleverd.
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In het provinciaal beleid gaat het er telkens om met het provinciaal ruimtelijk beleid bij te dragen aan
de balans tussen het economische, het ecologische en het sociaal-culturele kapitaal van Brabant.
Kortom: ‘Brabant in balans’. Voor nu en de overzienbare toekomst waarin we een blijvende
economische groei verwachten, houdt dit in dat bij het ruimtelijk faciliteren van nieuwe
(economische) ontwikkelingen meer aandacht moet worden geschonken aan ecologische en sociaalculturele aspecten dan de laatste decennia het geval is geweest. Met andere woorden: we moeten
onze ruimte zorgvuldiger gebruiken. Dit hoofddoel is neergelegd in de hoofdlijnen nota “Brabant
Uitgelijnd” van 22 juni 2000 en binnen het project “Over Ruimte Gesproken” nader uitgewerkt in het
ontwerp-streekplan en een ontwerp-ontwikkelingsprogramma ruimtelijke ordening. Een aantal
hoofdlijnen dat hierin nader uitgewerkt is :
. de lagenbenadering” als methodiek;
. zuinig ruimtegebruik;
. concentratie van verstedelijking;
. zonering van het buitengebied;
. grensoverschrijdend denken.

27 Ruimtelijke Ordening

3

Budgetraming en -realisatie beleidsonderdeel (in €)
27

Ruimtelijke Ordening

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

Totaal Lasten

16.037.383

14.067.551

1.969.832

Totaal Baten

6.553.589

7.248.960

695.372

Resultaat beleidsonderdeel

2.665.204

NB Streekplanproject Moerdijkse Hoek is begroot onder 170101, functienummer 07002B01.
Conform het collegebesluit d.d. 25 september 2001 wordt bij de Voorjaarsnota 2002 bezien in
welke mate extra gelden begroot zullen worden.
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27.01 STREEKPLAN EN ANDER RO-BELEID
27.01.01 Streekplan en ander RO-beleid
Productomschrijving
(Ontwerp-) streekplan en Ontwikkelingsprogramma RO “Brabant in Balans”
De provincie ziet het als haar taak om te werken aan een veelbelovende toekomst van Brabant als
geheel. Economische, ecologische en sociaal-culturele kwaliteiten moeten met elkaar in balans zijn,
zodat het er voor iedereen prettig wonen, werken en recreëren is. De hoofdlijnen van het provinciaal
ruimtelijk beleid zijn vastgelegd in het (ontwerp-) streekplan.
Vijfde Nota ruimtelijke ordening
Afstemming tussen rijks- en provinciaal ruimtelijk beleid is een wezenlijk onderdeel van het stelsel
van de Nederlandse ruimtelijke ordening. De provincie is daarom in 2001 actief betrokken geweest
bij de voorbereiding van de Vijfde Nota RO die na vaststelling door de Tweede Kamer (voorjaar
2002) mede bepalend zal zijn voor de kaders waarbinnen het provinciaal ruimtelijk beleid vorm
krijgt.
Internationalisering/Interreg IIIB
De toenemende internationalisering van de ruimtelijke ordening wordt steeds belangrijker voor
Noord-Brabant. Hoewel strategisch van groot belang, zijn in het verleden de internationale projecten
van Noord-Brabant in Interreg IIC verband tamelijk ad hoc opgepakt. Ten einde een kader te
scheppen voor internationaliseringactiviteiten in de toekomst worden deze duidelijker gekoppeld aan
de bestaande strategische doelen en geformuleerde beleidsprioriteiten van de provincie.
Rijn-Schelde Delta project (RSD)
De RSD samenwerkingsorganisatie is gericht op het bevorderen van de samenwerking tussen
overheden zowel onderling als met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. De
organisatie richt zich op het stimuleren van de samenwerking en op het uitvoeren van activiteiten.
De nota ‘Delta-perspectief’ vormt de leidraad voor het ontplooien van activiteiten. Het Deltaperspectief geeft aan dat voor een aantal gebieden en thema’s nadere uitwerking in projecten
mogelijk zijn. Voor Noord-Brabant zijn het meest relevant een uitwerking voor het gebied
Rotterdam, Brabant, Antwerpen (RoBrAnt) en uitwerkingen voor de thema’s natuur en
bedrijventerreinen.
Aliantie Zuid-Nederland
De samenwerking met Limburg en Zeeland in het kader van de Alliantie Zuid-Nederland heeft zich
- als onderdeel van het te sluiten Regiocontract - vooral gericht op versteviging van de onderbouwing van de ICES-voorstellen die eind 2000 bij het rijk zijn ingediend en op afstemming met de
departementale ICES-voorstellen.
Met externe begeleiding zijn synergetische effecten van de ICES-voorstellen zichtbaar gemaakt en
zijn de voorstellen ook overigens voorzover nodig voorzien van een steviger onderbouwing. Een en
ander heeft een positieve uitwerking heeft gehad op de doorrekening door het CPB van de voorstellen. Eveneens is met externe begeleiding gewerkt aan het uitzetten van een effectief
communicatietraject met degenen die op rijksniveau betrokken zijn bij het besluitvormingsproces
over de ICES-voorstellen.
Ruimtelijke ordening en werken
Het huidige beleid met betrekking tot bedrijventerreinen streeft naar voldoende en gevarieerd
bedrijventerrein. Uitgangspunt daarbij is concentratie in stedelijke gebieden en voorzichtige
uitgiftebeleid in de landelijke gebieden (huidige groeiklasse 2,3 gemeenten).
Jaarverslag ruimtelijke ordening (JVRO)
Het Jaarverslag Ruimtelijke Ordening is een jaarlijks wederkerend product dat deels een feitelijk
verslag geeft van de ruimtelijke ontwikkelingen en deels een verantwoording bevat van het gevoerde
RO-beleid van Gedeputeerde Staten.
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27 Ruimtelijke Ordening
Streekplanproject Moerdijkse Hoek
Projectdoel is omschreven in het Statenbesluit van 23 maart 2001, te weten opdracht aan het college
van gedeputeerde staten om een herziening van het (ontwerp-)streekplan Noord-Brabant 2002 voor
te bereiden ten behoeve van de ontwikkeling van een grootschalig en vernieuwend duurzaam
bedrijventerrein, mede ten behoeve van glastuinbouw, in de zogenoemde Moerdijkse Hoek.
Waardevolle Cultuur Landschappen (WCL)
In 1994 heeft de minster van LNV in Noord-Brabant één waardevol cultuurlandschap aangegewezen: De Meierij. Hieraan is verbonden dat in de periode 1995 – 2002 10 mln. gulden aan
projecten in cofinanciering kan worden besteed. De projecten moeten bijdragen aan het in standhouden van het waardevolle cultuurlandschap in de Meierij. Projecten zijn gericht op agrarisch
natuurbeheer, toerisme en recreatie, agro-toerisme, landschap, cultuurhistorie, natuur en water. Alle
middelen zijn afkomstig van het ministerie van LNV. Het WCL-secretariaat is gevestigd bij
provincie Noord-Brabant.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Beleidsprestaties

Jaarverslag 2001

Herziening groeiklassesysteem met betrekking tot wonen
en werken
Herziening nota inzake bedrijventerreinenbeleid

Jaarverslag Ruimtelijke Ordening
Verichten en actualiseren onderzoeken naar kwalitatieve
elementen bedrijventerreinen

Productieprestaties
Herziening streekplan
Hoofdlijnen van Beleid “Brabant Uitgelijnd”
Ontwerp-streekplan 2002 “Brabant in Balans
Ontwerp nota van bedenkingen
Ontwerp-ontwikkelingsprogramma “Brabant in Balans
Aantal regionale ontwikkelingsstrategieën voor werken
Afronding één onderzoek naar kwalitatieve elementen
bedrijventerreinen

Geleverd ((ontwerp-)streekplan)
Deels geleverd via (ontwerp-)streekplan,
deels nog te leveren in regionale
ontwikkelingsstrategieën (dit wacht op
vaststelling SP 2002)
Geleverd
Onderzoek ‘ruimtelijke kwaliteit
bedrijventerreinen’ gestart, voor 90% gereed

jaarverslag
2000
1
1

begroting
2001

jaarverslag
2001

1
1
1

1
1
1

Streekplan en Ontwikkelingsprogramma RO
Gedeputeerde Staten hebben het ontwerp-streekplan en ontwerp-ontwikkelingsprogramma op 26
juni 2001 vastgesteld. Beide documenten hebben van 1 september – 1 oktober 2001 ter visie
gelegen. Er zijn ruim 1500 reacties binnengekomen die zijn samengevat en van een provinciale
reactie voorzien in de Nota van Bedenkingen. In augustus en december zijn een aantal regiobijeenkomsten gehouden om het voorgenomen beleid uit te dragen. Op 11 december 2001 hebben
Gedeputeerde Staten een definitief voorstel met ontwerp-streekplan, ontwerp-ontwikkelingsprogramma en Nota van Bedenkingen aan Provinciale Staten aangeboden.
Vijfde Nota op de Ruimtelijke Ordening
De provincie heeft de afgelopen 2 jaar actief deelgenomen in de vormgeving van dit beleid. Dit jaar
is in samenwerking met de Alliantie Zuid-Nederland een reactie op het regeringsvoornemen inzake
de Vijfde Nota opgesteld. Bestuurlijk overleg met het ministerie van VROM heeft ertoe geleid dat
onze wensen met betrekking tot het rijksbeleid zijn overgenomen in de Vijfde Nota.
In het (ontwerp-)streekplan 2002 zijn de uitgangspunten van de Vijfde Nota ruimtelijke ordening
verankerd. Hiermee wordt dit streekplan het eerste streekplan in Nederland dat de doorwerking en
uitvoering van de Vijfde Nota gestalte geeft. In de o.a. de streekplanuitwerkingen en de reconstructie zal het rijksbeleid worden uitgewerkt. In 2005 worden deze op de daarvoor vereiste manier
vastgelegd.
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Het ministerie van VROM heeft een uitvoeringsprogramma opgesteld om doorwerking te geven aan
het voorgestelde beleid. De provincie zal in samenwerking met rijkspartners de opgave uit de Vijfde
Nota oppakken. Het komende jaar zal bestuurlijk overleg over de uitvoering en doorwerking van de
Vijfde Nota worden vormgegeven.

Voorts zijn de twee Interreg IIC-projecten afgerond waar Noord-Brabant de afgelopen twee jaar als
trekker bij betrokken is geweest,. Het project Centraal Netwerk Gebied (Gebied tussen Randstad,
Ruhrgebied en Vlaamse Ruit) heeft een Actieprogramma opgeleverd met drie pilot projecten. Twee
hiervan, het Dommel project en vorming logistiek platform worden verder uitgewerkt. Ook het
Eurocorridor-project Amsterdam-Parijs is eind 2001 afgesloten. Dit was een experimenteel project,
waarin op het schaalniveau Amsterdam-Parijs bestudeerd werd waar en hoe een bijdrage geleverd
kan worden aan multimodaal goederenvervoer. Het heeft de formulering van zes pilots opgeleverd.
Zeker drie zijn interessant voor Noord-Brabant. Na de uitwerking hiervan zal bekeken worden welke
verder ondersteund zullen worden.
Rijn-Schelde-Delta project (RSD)
Aanzienlijke vorderingen zijn gemaakt in de presentatie van de RSD samenwerking naar buiten. Er
is een brochure verschenen en een algemene website, waarop actuele informatie over de samenwerking wordt verschaft. Verder zijn 3 Nieuws brieven uitgebracht. Het project Delta bedrijventerreinen heeft geresulteerd in een website met informatie over alle beschikbare bedrijventerreinen
in de Delta.
De RSD Stuurgroep heeft een eigen reactie opgesteld op de beleidsvoornemens van de Vijfde Nota
Ruimtelijke Ordening. Deze reactie wordt tevens als input gebruikt voor de actualisering van het
Delta Perspectief.
De Stuurgroep heeft verder besloten tot een evaluatie van de samenwerking. De voortzetting van de
uitwerking van het gebied Rotterdam Brabant Antwerpen, RoBrAnt, is besproken op een ambtelijke
conferentie. De Stuurgroep heeft besloten een Quick Scan op te starten om beter zicht te krijgen in
de samenhang van de al lopende projecten in dit gebied.
Vanuit Zuid-Holland is gestart met de uitwerking van de blauwgroene Delta.
Ruimtelijke ordening en werken
De opgave om in het aanbod te voorzien heeft zich ook in 2001 onverkort gemanifesteerd. De in de
begroting 2001 aangekondigde herziening van de groeiklassesystematiek met betrekking tot (wonen
en) werken heeft gestalte gekregen in het kader van het (ontwerp-)streekplan Noord-Brabant 2002.
In de toekomst zal het streven naar voldoende en voldoende gevarieerd aanbod zich verder
concentreren op de stedelijke regio’s, het bovenregionale bedrijventerrein Moerdijk en het
toekomstige bovenregionale bedrijventerrein Moerdijkse Hoek. In het landelijk gebied is het
voorzichtige uitgiftebeleid voortgezet.
Naast het streven van concentratie van verstedelijking hebben zich in 2001 – in het kader van het
(ontwerp-)streekplan 2002 – drie beleidsmatige aanscherpingen voorgedaan. Ten eerste is de kiem
gelegd voor een structurele regionale samenwerking voor bedrijventerreinen. De in het (ontwerp-)
streekplan aangekondigde systematiek van regionale budgetten leidde al in 2001 tot aanzetten tot
samenwerking tussen gemeenten onderling en provincie, onder meer gericht op de ontwikkeling van
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Internationalisering/Interreg-projecten
Aangezien de toenemende internationalisering van de ruimtelijke ordening steeds belangrijker wordt
voor Noord-Brabant, is grensoverschrijdende samenwerking als een van de vijf leidende principes in
het (ontwerp-)streekplan opgenomen. Het (ontwerp-)streekplan heeft dan ook in het ontwikkelingsprogramma voorgesteld een visie op te stellen voor de grensoverschrijdende regio Oost-Kempen
(ongeveer tussen Eindhoven en Hasselt/Genk) in nauwe samenwerking met de Belgische partners.
Ook wordt in de Vijfde Nota een ruimtelijke visievorming op de Open ruimte in het Benelux
Midden Gebied (tussen de Brabantse Stedenrij en het Albert-kanaal) als een prioritair project
genoemd. Naast de al bestaande samenwerkingsverbanden (RSD, Interregio) en overleggen (BCRO,
VLANED), kunnen met de uitvoering van deze projecten de relatie en afstemming met Vlaanderen
verder vorm en inhoud krijgen in de komende jaren. Bovendien zijn in de jaarlijkse voortgangsrapportage Internationalisering van de ruimtelijke ordening in Noord-Brabant water, natuur en
logistiek nog eens duidelijk als prioriteiten benoemd voor grensoverschrijdende samenwerking op
het gebied van ruimtelijke ordening.
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enkele regionale terreinen. De oprichting in 2001 van een Task Force ‘Stimulering Overloop
Bedrijven uit het Landelijk Gebied’, samen met het bedrijfsleven loopt hier parallel aan.
Ten tweede zijn de eerste stappen gezet om de inzet van de Provincie Noord-Brabant op
herstructurering in te vullen. Een onderzoek naar nut en noodzaak van een fonds herstructurering
bedrijventerreinen is in 2001 gestart; de resultaten ervan worden in 2002 duidelijk.
Ten derde is er in 2001 meer nadruk gelegd op inbreiding en intensivering (naast herstructurering)
om zodoende tot zuiniger ruimtegebruik te komen. Tevens heeft de provincie met de B5-gemeenten
onderzocht hoe gekomen kan worden tot meer ruimtelijke kwaliteit op bedrijventerreinen. Dit
onderzoek moet begin 2002 leiden tot een handreiking, bruikbaar voor gemeenten, ondernemers en
andere betrokkenen.
Deze ontwikkelingen hebben samen gezorgd voor een belangrijke herziening van de nota “Op
Maat”. Dit heeft zijn beslag gekregen in het (ontwerp-)streekplan; vanaf 2002 zal de regionale
uitwerking gaan plaatsvinden in de uitwerkingsplannen, maar parallel daaraan ook in de regionale
ontwikkelingsstrategieën.
Waalboss
De streekplanuitwerking voor de stedelijke regio Waalboss (Waalwijk-’s-Hertogenbosch-Oss) is als
pilot gestart in het voorjaar 2001. Waalboss had namelijk enige politiek urgentie in verband met de
behoefte aan een regionaal ruimtelijk afwegingskader ten behoeve van de besluitvorming over het
door de gemeente aangekondigde ontwerp-bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Kloosterstraat
bij ’s-Hertogenbosch en het zoeken naar mogelijke ruimtelijke kostendragers (bedrijventerreinen)
voor de gemeentelijke bijdrage aan de PPS-financiering van de vervroegde ombouw van de A59. Op
basis van een door de gemeenten geaccordeerd plan van aanpak voor de eerste fase van het project is
gezamenlijk gewerkt aan een duurzaam ruimtelijk structuurbeeld. Dit is op 5 december 2001
voorgelegd aan de stuurgroep. Op basis hiervan wordt nu een plan van aanpak voor de tweede fase
van Waalboss uitgewerkt.
Jaarverslag ruimtelijke ordening (JVRO)
Het Jaarverslag 2000 is vastgesteld door Gedeputeerde Staten en besproken in de Commissie RVL.
Streekplanproject Moerdijkse Hoek
In 2001 is het ruimtelijk planproces opgestart:
bestuurlijke aansturing hebben Gedeputeerde Staten vastgelegd in desbetreffende notitie d.d. 3
juli 2002;
in een proces- en communicatiedocument hebben Gedeputeerde Staten op 27 november
2001vastgelegd op welke wijze een open en transparante communicatie met de betrokken
gemeentebesturen, de lokale bevolking, de meest betrokken maatschappelijke instellingen en
andere belanghebbenden zal worden georganiseerd;
de projectstudie Integratie bedrijvigheid – glastuinbouw (in opdracht van Gedeputeerde Staten
tezamen met de ministeries van VROM en LNV) is in september 2001 afgerond;
de projectstudie Ruimtelijk-economische verkenningen is in opdracht van Gedeputeerde Staten
in augustus 2001 gestart;
Verder is in 2001 ambtelijk een begin gemaakt met de voorbereiding van diverse andere
verkennende projectstudies
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Exploitatie: lasten en baten (in €)
27.01.01 Streekplan en ander RO-beleid
apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
0900 1a
0900 9a
0900 9b
0900 9c
0900 9e
0900 9h
0900 9j
0900 9m
0900 9s
0900 9u
0910 3a
0910 3e
0910 3g
0910 3i
0910 3j
0910 3k

Kosten van onderzoeken
Donaties en lidmaatschappen
Gemeentelijke pilotstudie
Projectkosten alliantie Zuid-Nederland
Kosten aanschaf beheer en visualisering
basisgegevens
Uitgaven voor samenwerking op het gebied
van RO-beleid
Uitgaven ter zake van ontwikkeling gebied
Rijn-Schelde delta
Uitgaven t.b.v. WCL-projecten
Kosten accountantsverklaring WCL
Uitgaven nadere uitwerking Brabantse
Steden (NUBS)
Kosten streekplan voorbereiding
Communicatie streekplan
Ontwerpen aan Brabant
Europese programma's ihkv RO: Interregprojecten IIc/IIIb
Gebiedsgerichte en themagerichte
uitwerking
Toevoeging aan de algemene reserve ivm
herverdeling van middelen interregprojecten

totale lasten

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

2.605.174

2.417.312

2.023.946

393.366

1.454.620
1.150.554

1.381.087
1.036.225

1.172.014
851.932

209.073
184.293

1.065.247

2.068.946

1.885.711

183.235

22.805
4.892
20.420

22.202
6.156

-3.389
1.069
-43
-2.719
21.554

50.397

56.723
58.219

25.590
5.088
43
59.442
36.665

89.205

25.638

21.835

3.803

159.732

515.030

318.028

197.002

333.147
6.132

252.138

618.050

-365.912
0
0

119.930
84.782
15.240
88.549

111.605
155.721
746
412.936

62.813
153.580
1.049
425.009

48.792
2.141
-303
-12.073

70.016

451.832

158.519

293.313
0

3.670.421

4.486.258

3.909.657

576.601

34.034

34.034

0

333.145
114.354

252.139
469.652

618.050
474.353

365.911
4.701

63.546
68.067

322.180
22.689

307.177
22.689

0
-15.003
0

baten
1310 8b
1900 9h
1900 9l
1900 9p
1910 3i
1910 3j
1910 3k

Onttrekking uit reserve Brabants
Hoofdwegennet
Rijksbijdrage WCL-projecten
Bijdrage derden in project Rijn-Schelde
delta
Eigen bijdrage project Rijn-Schelde delta
Bijdrage derden interreg-projecten
Onttrekking uit de algemene reserve i.v.m.
herverdeling van middelen interregprojecten
Onttrekking uit reserve interreg-doelstelling
2

totale baten

0

25.003

604.115

1.100.694

1.456.302

Totaal
verschillen
NB In bovenstaande tabel (kolom “realisatie 2001” en kolom “verschil”) moeten wat betreft de
streekplanposten nog correcties worden doorgevoerd en wel als volgt:
09103A01 verschil: 40.189
09103J01 verschil: 283.909.
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09009j Uitgaven ter zake van ontwikkeling gebied Rijn-Schelde Delta
In het positieve verschil van de uitgaven komt naar voren, dat de evaluatie van het Delta Perspectief
en de evaluatie van de samenwerking nog niet zijn gestart in het verslagjaar. Het beschikbare restant
is overgeheveld naar 2002. Verder zijn niet nog niet alle apparaatskosten verwerkt in de opgave.
0900 9m Uitgaven ten behoeve van WCL-projecten
2001 was het laatste jaar waarin verplichtingen vastgelegd konden worden. Omdat in 2002 de laatste
betalingen verricht kunnen worden, is ook al in 2001 aangestuurd op zoveel mogelijk betalingen.
Mede daardoor is een realisatie tot stand gekomen zoals genoemd (overschrijding met ruim
€ 365.000). Overigens wijkt dit niet sterk af van de ramingen die in overleg met LNV gebruikt
hebben. Ook in 2002 zullen nog aanmerkelijke betalingen plaatsvinden. Hiermee is in de begroting
2002 nog geen rekening gehouden; hiertoe zal een begrotingswijzing worden voorbereid.
09103A01/09103E01 Voorbereiding en communicatie streekplan
De projectkosten “Over Ruimte Gesproken” lopen over de jaarwisseling heen. Kosten van
bijeenkomsten en producties komen eerst in 2002 tot betaling. Daarom is het resterende bedrag
overgeheveld naar 2002.
09103J01 Gebiedsgerichte en thematische uitwerkingen streekplan
Dit projectenbudget is maar deels tot besteding gekomen. Het opstarten en uitwerken van acties en
projecten vraagt meer tijd dan aanvankelijk voorzien. Uitgaande van vaststelling van het
Ontwikkelingsprogramma Ruimtelijke Ordening 2002 op 22 februari 2002 zal de besteding van
deze middelen in een stroomversnelling komen. Het resterende bedrag is daarom overgeheveld
naar 2002 zodat het betrokken kan worden bij de dekking van de kosten ter uitvoering van dit
programma.

310

27 Ruimtelijke Ordening

27.02 (Inter-) Gemeentelijke RO-plannen
27.02.01 Overleg en formeel toezicht
4

Productomschrijving

Formeel toezicht
Het formeel toezicht betreft de wettelijke taken op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening,
de Woningwet en de Algemene wet bestuursrecht. In het bijzonder gaat het om de goedkeuring van
vastgestelde bestemmingsplannen alsmede de verlening van verklaring van geen bezwaar in geval
van projecten. Voorts kan gewezen worden op de zogenoemde buitenplanse vrijstellingen op grond
van artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Formeel toezicht
Het onderstaand overzicht laat zien dat het aantal behandelde bestemmingsplannen lager uitvalt dan
was geraamd. In het verslagjaar zijn 34 vastgestelde bestemmingsplannen met betrekking tot het
buitengebied en 124 plannen met betrekking tot het stedelijk gebied behandeld. Daarenboven zijn 50
adviezen uitgebracht in het kader van het vooroverleg over ontwerp-bestemmingsplannen met
betrekking tot het buitengebied en 176 adviezen wat betreft het stedelijk gebied. Het aantal principeuitspraken bedroeg voor het buitengebied 66 en voor het stedelijk gebied 38.
Op 3 april 2000 is de gewijzigde Wet op de Ruimtelijke Ordening in werking getreden waarbij de
tot dan toe veelvuldig gehanteerde artikel 19 WRO anticipatieprocedure is omgevormd tot de zogenoemde zelfstandige projectprocedure. Deze procedure kan los van een procedure tot herziening
van het bestemmingsplan worden gevolgd. Met de toepassing van deze procedure kan het gemeentebestuur vrijstelling verlenen van het geldende bestemmingsplan voor projecten die met dat bestemmingsplan in strijd zijn. Bij het nieuwe artikel 19 kunnen drie procedures worden onder-scheiden, te
weten de procedure ex artikel 19 lid 1 waarvoor een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde
Staten is vereist, de procedure ex artikel 19 lid 2 waarvoor in principe voor bepaalde door
Gedeputeerde Staten aangewezen categorieën van gevallen geen verklaring van geen bezwaar is
vereist en de procedure ex artikel 19 lid 3 ( projecten van beperkte omvang zoals de uitbreiding van
woningen) waarvoor ook geen verklaring van geen bezwaar nodig is.
Bij de toepassing van de zelfstandige projectprocedure spelen Gedeputeerde Staten een belangrijke
rol. Het beleid ten aanzien van de toetsing van aanvragen is neergelegd in de notitie “De toepassing
van artikel 19 (nieuw) van de WRO en enkele aanverwante zaken”. Kern van dit beleid vormen de
eisen ten aanzien van een goede ruimtelijke onderbouwing en de noodzaak dat het bestemmingsplan
waarvan vrijstelling wordt verleend dient te worden herzien in de situatie dat het bestemmingsplan
ouder is dan tien jaar.
De komst van de zelfstandige projectprocedure heeft geleid tot een substantiële afname van het
aantal aanvragen om een verklaring van geen bezwaar. In 1999 bereikten de provincie nog zo’n
2000 aanvragen. Het jaar 2000, dat moet worden gezien als overgangsperiode waarbij zowel
aanvragen op grond van het oude als nieuwe regime werden ingediend, liet al een afname zien tot
circa 1500 aanvragen. In 2001 is het aantal teruggelopen tot 700 aanvragen. Een van de redenen
voor deze drastische afname is het feit dat artikel 19 lid 3 kennelijk veelvuldig wordt gebruikt. In
mindere mate is dat het gevolg van de toepassing van de procedure ingevolge artikel 19 lid 2. Over
mogelijk andere oorzaken zal de voorgenomen evaluatie uitsluitstel moeten geven.
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Overleg
Op ambtelijk niveau vindt regelmatig overleg plaats met gemeenten over de meest gewenste
ruimtelijke ontwikkeling in relatie tot het provinciaal ruimtelijk beleid en over voornemens tot
ontwikkeling van gemeentelijke plannen, zoals structuurplannen, bestemmingsplannen en
bouwplannen. Als sluitstuk van dit overleg worden deze plannen veelal ter advisering aan de
Provinciale Planologische Commissie (PPC) voorgelegd.
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Productieprestaties
Aantal GS-besluiten bestemmingsplannen stedelijk gebied
Aantal GS-besluiten bestemmingsplannen buitengebied
Aantal GS-besluiten met betrekking tot aanvragen
verklaringen van geen bezwaar stedelijk gebied
Aantal GS-besluiten met betrekking tot aanvragen
verklaringen van geen bezwaar buitengebied
Aantal ontwerpplannen stedelijk gebied
Aantal ontwerpplannen buitengebied
Aantal verzoeken om een principe-uitspraak stedelijk gebied
Aantal verzoeken om een principe-uitspraak buitengebied
Raad van State : uitspraken over bestemmingsplannen
Bodemgeschil
voorlopige voorziening

6

Jaarverslag
2000
263
150
1117

Begroting
2001
270
100
500

Jaarverslag
2001
124
34
453

374

200

228

199
81
48
56

200
60
---

176
50
38
66

175
65

142
54

Exploitatie: lasten en baten (in €)
27.02.01 Overleg en formeel toezicht
apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
0900 2b
0900 2c
0900 9n

Provinciale planologische commissie
Bijdrage in de kosten van de
adviescommissie agrarische
bouwaanvragen en continuiteit
Kosten Algemene Wet Bestuursrecht

totale lasten

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

4.877.444

5.772.718

5.172.992

599.726

2.636.150
2.241.294

3.194.478
2.578.240

2.976.052
2.196.940

218.426
381.300

86.681

114.252

78.980

35.272

12.201
22.689

13.552
38.233

7.874
22.689

5.678
15.544

51.791

62.467

48.417

14.050

4.964.125

5.886.970

5.251.972

634.998

baten
1900 0a
1900 9a

Leges ingevolge art.19 Wet Ruimtelijke
Ordening
Overige inkomsten

0

totale baten

245

3.837

1.259

-2.578

245

3.837

1.259

-2.578

Totaal
verschillen
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27.03 REALISERING PROVINCIAAL RO-BELEID
27.03.02 Vinex-uitwerkingen
4

Productomschrijving
Vinex Stedelijk Gebied

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
In de regio Tilburg zullen de komende jaren de ontwikkelingen aan de Stationszone en aan de
Piushaven nog in belangrijke mate bijdragen aan de woningbouw op binnenstedelijke locaties.
Daarna neemt evenwel de mogelijkheid voor het binnenstedelijk bouwen af. De uitleglocatie
Reeshof bevindt zich in de eindfase.
In de regio ’s-Hertogenbosch vormen tot 2005 de ontwikkeling van het Paleiskwartier, Concordiaterrein en IJzeren vrouw de laatste mogelijkheden om op relatief grote inbreidingslocaties
woningbouw te realiseren. Daarom moet het aandeel van de woningbouw op uitleglocaties in de
komende jaren toenemen.
In de regio Breda is evenals in de regio ’s-Hertogenbosch, veel gebouwd op inbreidingslocaties.
Voor beiden geldt dat de woningbouw in toenemende mate zal worden gerealiseerd in de
uitleggebieden. De Rijksambitie om ook na de Vinexperiode een hoog percentage te (blijven)
bouwen in binnenstedelijk gebied wordt door de regio’s als veel te vooruitvarend beschouwd.
Over het jaar 2000 is aan de gemeenten een voorschot verstrekt op grond van de Verdelingsverordening Locatiegebonden Subsidies.
In het verslagjaar 2001 is de jaarlijkse Rapportage Locatie Gebonden Subsidies afgerond en
aangeboden aan het college en aan de minister van VROM.
De eindafrekening van de locatiegebonden subsidies over 2000 heeft vertraging opgelopen en is in
het verslagjaar 2001 niet gerealiseerd. Die vertraging vond zijn oorzaak in het verloop binnen de
ambtelijke organisatie. Evenmin is in 2001 een voorschot toegekend ten behoeve van het jaar 2002;
de afrekening over 2001 wordt één eindafrekening (nb de Verdelingsverordening Locatiegebonden
Subsidies kent overigens geen verplichting tot uitbetalen voorschotten).

Productieprestaties
Uitvoering besluit locatiegebonden subsidies

jaarverslag
2000
3

Begroting
2001
3

Jaarverslag
2001
1

De uitbetaling van de Rijksgelden ten behoeve van de eindafrekening 2000 zal eerst in 2002 plaatsvinden. De bevoorschotting ten behoeve van 2001 en de eindafrekening over 2001 zullen in het jaar
2002 in één handeling plaatsvinden. Die handelwijze is niet in strijd met voormelde
Verdelingsverordening.
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Het Rijk heeft in 1995 een tienjarig contract gesloten met de provincie Noord-Brabant ter
facilitering van de woningbouwproductie op grote uitbreidingslocaties in de stadsregio’s . Die
facilitering betreft de subsidiëring van grondkosten. Voor de provincie Noord-Brabant gaat het om
de stadsregio’s Breda, Tilburg, ’s-Hertogenbosch en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven
(SRE). Over een periode van 10 jaar stelt het Rijk aan de provincie Noord-Brabant een bedrag
beschikbaar van € 32.850.000 ten behoeve van 43.000 woningen in de stadsregio’s Breda,. Tilburg
en ’s-Hertogenbosch; de provincie is voor deze drie regio’s budgethouder (het SRE heeft een directe
relatie met het Rijk). De uitbetaling van de subsidiëring aan de stadsregio’s is geregeld in het Besluit
Locatiegebonden Subsidies en de daarop gebaseerde Verdelingsverordening.
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6

Exploitatie: lasten en baten (in €)
27.03.02 Vinex-uitwerkingen
apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
0900 9p
0900 9q

Toevoeging aan reserve VINEX
Locatiegebonden subsidies

totale lasten

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

86.368

119.342

30.899

88.443

46.032
40.336

66.041
53.301

22.524
8.375

43.517
44.926

2.370.874

5.449.058

4.850.093

598.964

2.370.874

2.472.259
2.976.799

2.450.820
2.399.274

21.439
577.525

2.457.242

5.568.400

4.880.992

687.407

2.356.557

2.472.259
2.976.799

941.306
2.450.820
2.399.274

941.306
-21.439
-577.525

2.356.557

5.449.058

5.791.399

342.341

baten
1900 9e
1900 9j
1900 9k

Onttrekking gebiedsgericht milieubeleid
Rijksbijdrage locatiegebonden subsidies
Onttrekking uit de reserve VINEX

totale baten

Totaal
verschillen

8

1.029.749

Reserves en voorzieningen in (€)
27.03.02 Vinex
Stand per 31-12 ( in €)

jaarrekening
2000
6.106.023

begroting jaarrekening
2001
2001
5.601.484
6.157.570

verschil
2001
556.086

27.03.03 Stimulering (handhaving) bestemmingsplannen
4

Productomschrijving
De handhaving van het ruimtelijk beleid vindt vooral plaats door middel van handhaving van
bestemmingsplannen van gemeenten. De rol van de provincie bij de handhaving is een
coördinerende, stimulerende en faciliterende.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Handhaving bestemmingsplannen
In 2001 is een situatie bereikt dat nagenoeg de gehele provincie is belegd met integrale bestemmingsplannen voor het buitengebied, met als criterium: niet ouder dan 10 jaar. De voortdurende dynamiek
in beleidsontwikkeling vraagt van gemeenten een attent reageren op de toekomst. Van gemeenten
wordt verwacht dat zij tijdig planologische maatregelen te nemen, en zo nodig daartoe het
desbetreffende bestemmingsplan herzien en actualiseren.
De handhaving van het ruimtelijk beleid heeft onder meer betrekking op de handhaving van
bestemmingsplannen. De provincie heeft belang bij een doorwerking van het provinciale ruimtelijke
beleid in gemeentelijke plannen. De rol van de provincie is gezien ook de in 1997 verschenen
zogenoemde Augustusbrief van de minister van VROM een coördinerende, stimulerende en
faciliterende.
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Tegen de achtergrond van integrale handhaving van het buitengebied is in 2001 de tot dan toe aparte
inspanning handhaving ruimtelijke ordening geïntegreerd in de bestaande provinciale
(overleg)structuren.
In het kader van de Reconstructiewet zullen de zandgronden ingrijpende veranderingen worden
ingezet. In ruimtelijk opzicht wordt een problematiek van vrijkomende agrarische bebouwing (VAB)
voorzien. In relatie tot de handhaving is, in opdracht van de provincie, in 2001 een “Draaiboek
handhaving Vrijkomende agrarische bebouwing” gereed gekomen. Dit draaiboek is aan de
handhavende bestuursorganen, waaronder de gemeenten, beschikbaar gesteld.
Ter vergroting van een effectief provinciaal handhavingsbeleid wordt voortdurend gewerkt aan
netwerkontwikkeling tussen de betrokken handhavende instanties.
jaarverslag
2000
98%

Percentage gemeenten met integrale bestemmingsplannen
niet ouder dan 10 jaar

6

begroting
2001
95%

jaarverslag
2001
95%

Exploitatie: lasten en baten (in €)
27.03.03 Stimulering (handhaving)
bestemmingsplannen
apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
0900 9v
0900 9z

2000

2001

2001

2001

realisatie

begroting

realisatie

verschil

33.349

95.756

24.930

70.826

17.806
15.543

52.989
42.767

13.697
11.233

39.292
31.534

-6.132

0

0

0

Onderzoek procesbeheersing
-6.132
bestemmingsplannen
Terugbetaling van rijksgelden i.v.m. actualisering van bestemmingsplannen buitengebied

totale lasten

27.217

95.756

0
0

24.930

70.826

baten
1900 9r

Terugbetaling van gemeenten actualisering
bestemmingsplannen buitengebied

0

totale baten

0

0
Totaal
verschillen
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0

0
70.826
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REVITALISERING LANDELIJK GEBIED
Portefeuillehouder: Van Geel

1

Beleidsomschrijving
Het platteland moet een kansrijk en leefbaar gebied worden met vitale natuur, fraaie landschappen
en een duurzame landbouw. Hiertoe is in september 2000 een projectunit in het leven geroepen die
zich tot doel heeft gesteld draagvlak voor het revitaliseringsproces te genereren,
uitvoeringsgerichte plannen op te stellen, acquireren en beheren van uitvoeringsprojecten die
bijdragen aan de totstandkoming van haar doelen. De planning van het hele proces is vastgelegd in
het koepelplan ‘Reconstructie aan zet’ en ‘Hand aan de ploeg’ voor West-Brabant.
Binnen de revitalisering van het landelijk gebied komen vele doelstellingen, beleidsinspanningen
en uitvoeringskwesties bij elkaar. Dit heeft geleid tot de volgende hoofddoelstellingen:
Het verbeteren van de ruimtelijke inrichting
Het verbeteren van de milieu- en waterkwaliteit
Het waarborgen van economische (veer)kracht
Het verbeteren van de bedrijfsstructuur in de veehouderij
Het waarborgen van de leefbaarheid, inclusief zorg, welzijn en sociale aspecten
De totstandkoming van robuuste natuur

De opdracht en de toetsingskaders voor de negen gebiedsplannen zijn voor de
reconstructiegebieden in het Koepelplan en voor de gebieden in West-Brabant in ‘hand aan de
ploeg’ vastgelegd. De gebiedsplannen zullen een streefbeeld weergeven op welke wijze de
revitalisering van het landelijk gebied vorm en inhoud zal gaan krijgen. De gebiedsplannen komen
tot stand in een interactief proces. Het stappenschema voor de planvorming is opgenomen in het
Koepelplan.
In het kader van de Voorjaarsnota 2000 zijn voorstellen gedaan om te komen tot een verdere
invulling van de revitalisering van het landelijk gebied. De bestedingsvoorstellen die zijn gedaan
in het kader van de Voorjaarsnota 2001, staan overwegend in het teken van het in gang zetten van
de uitvoering van het reconstructieproces. Hierbij is het de uitdaging er voor te zorgen dat de
provinciale middelen op zo’n wijze worden ingezet dat meerwaarde wordt gegeven aan alle
afzonderlijke bijdragen en maatregelen.

2

Stand van zaken beleidsrealisatie
De commissie voor Revitalisering Landelijk Gebied en de commissie voor Financiën hebben
desge-vraagd geadviseerd over de onderwepen waaraan met name aandacht moest worden besteed
bij de beleidsverantwoording in het jaarverslag. Zij hebben geadviseerd aan het
(plan)vormingsproces van de reconstructie en revitalisering, de Regeling Beëindiging
Veehouderijtakken (RBV), de Ontwikkelings-maatschappij Ruimte voor Ruimte (ORR) en de
Tuinbouwontwikkelingsmaat-schappij (TOM) bijzondere aandacht te besteden. Op het
planvormingsproces zal direct hieronder nader worden ingegaan. Op de andere punten zal onder
de beleidsprestaties nader worden ingegaan (zie de producten 28.02.02 en 28.02.03)
Planvormingsproces
De projectunit RLG is opgericht om de vitalisering van het landelijk gebied vorm en inhoud te
geven. Bij de oprichting is uitgegaan van een duur van het project tot 1 september 2002. In de
loop van het jaar 2001 is geconstateerd dat de planning van het planvormingsproces moest worden
bijgesteld (circa 9 maanden). In het Koepelplan ‘Reconstructie aan zet’, dat in juni 2001 door
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De Reconstructiewet Concentratiegebieden draagt ertoe bij dat de vernieuwing van het platteland
breed wordt aangepakt. De uitvoering van voornoemde wet ligt bij de provincie en de
voorbereidingen hiervan zijn in volle gang.
Het provinciale beleid hierin richt zich in het bijzonder op de integrale zonering, de vrijkomende
agrarische bedrijfsgebouwen, de verplaatsing van agrarische bedrijven. Dit beleid komt in nauwe
samenwerking met andere beleidsvelden, zoals milieu, water, natuur en landschap, recreatie en
toerisme tot stand. Voor hen brengt e.e.a. een versnelling en intensivering van bestaand beleid met
zich mee.

28 Revitalisering Landelijk Gebied
Provinciale Staten is behandeld, is deze wijziging in de planning aangegeven. De oorzaken
hiervoor waren: een vertraging van de vaststelling van het koepelplan, vertraging in de vaststelling
van het streekplan, oponthoud in de beleidsontwikkeling van het Rijk en de problematiek rond
mond en klauwzeer.
Het blijkt verder dat de planning en ambitie op gespannen voet staat met de randvoorwaarden voor
het genereren van draagvlak in de streek. Dit draagvlak moet tot onder andere tot uitdrukking
komen in zelfstandig functionerende platforms in de gebieden die het reconstructieproces vorm
geven. Het tot stand laten komen van deze zelfstandige platforms vergt de nodige investeringen en
dan met name in tijd. Het brede draagvlak in de streek is nodig om de uitvoeringsgerichte plannen
te realiseren. Dit kan betekenen dat de richtinggevende planning van de planvorming vanwege de
ambities en subdoelen voor het genereren van voldoende draagvlak in de streek moet worden
aangepast.
De aangekondigde bijstelling van de planning in het planvormingsproces, leidt ertoe dat het project
in de huidige vorm tot medio 2003 zal worden voortgezet.
Voor zover op dit moment kan worden voorzien heeft de bijstelling van de planning budgettaire
consequenties voor de provinciale begroting 2002. In de begroting 2002 is uitgegaan van een
levensduur van de projectunit RLG tot 1 september 2002. Door met name de compensatie van de
niet gerealiseerde inkomst (ad € 1.588.231) op de stelpost POP/Doelstelling 2 binnen product
28.02.01(zie toelichting op product 28.02.01) kan een beperkt deel van de resterende
programmatische budgetten van 2001 worden overgeheveld naar 2002. Dit zal gevolgen hebben
voor de thans gemaakte prestatie-afspraken van RLG. De personeelslasten zijn (grotendeels)
meerjarig geraamd en opgenomen in de ‘vaste’ formatie. De budgettaire consequenties van de
verlenging ten aanzien van de personeelslasten zijn hierdoor gering.

3

Budgetraming en -realisatie beleidsonderdeel (in €)
28

Revitalisering Landelijk Gebied

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

Totaal Lasten

22.012.583

19.331.007

2.681.576

Totaal Baten

9.051.050

7.967.159

-1.083.891

Resultaat beleidsonderdeel

1.597.685
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28.02.01 Revitalisering
Revitalisering heeft tot doel uitvoering te geven aan de Reconstructiewet Concentratiegebieden.
Hiertoe zullen beleidskaders worden opgesteld en wordt vorm en inhoud gegeven aan een adequate
bestuurlijke en ambtelijke organsiatiestructuur die kan bijdragen aan de Revitalisering van het
landelijk gebied. Deze werkzaamheden vallen uiteen in een aantal concrete producten waarop
hieronder nader zal worden ingegaan.

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Het koepelplan
Op 26 juni 2001 is het Koepelplan “Reconstructie aan zet” door Provinciale Staten in samenhang
met het ontwerp-streekplan vastgesteld. Het koepelplan is samen met de partiële herziening van
het streekplan kaderstellend en deels richtinggevend voor de reconstructiecommissies. Het
koepelplan dient tevens als toetstingskader voor de regionale reconstructieplannen. Voor WestBrabant is e.e.a. vastgelegd in het koepelplan voor West-Brabant “Hand aan de ploeg”.
Regionale reconstructieplannen en gebiedsplannen
De inhoud en strekking van de reconstructieplannen is deels wettelijk voorgeschreven en komt
tevens voort uit de opdracht in het Koepelplan. In Noord-Brabant worden de reconstructieplannen
regionaal opgesteld. Dit komt de slagkracht van het reconstructieproces in Noord-Brabant ten
goede. De reconstructieplannen bevatten in ieder geval maatregelen en voorzieningen over de
ruimtelijke structuur van landbouw, de kwaliteit van natuur en landschap en de kwaliteit van
milieu en water. De benodigde basisinformatie per gebied voor de reconstructieplannen is
inmiddels grotendeels ver-zameld. De gebiedsplannen in West-Brabant worden opgesteld op basis
van “Hand aan de ploeg”.
Regionale uitvoeringsprogramma’s en provinciaal uitvoeringsprogramma
Samen met het regionale reconstructieplan wordt een uitvoeringsprogramma gemaakt. Het
programma is een vertaling van het regionaal reconstructieplan en bevat prestaties die worden
gerealiseerd om de doelstellingen te bereiken. Het programma vormt de basis voor de financiële
relatie tussen Gedeputeerde Staten en de streek. Een voortvloeisel van het regionale programma is
het provinciaal uitvoeringsprogramma.
Deze werkwijze kan pas gevolgd worden als de regionale reconstructieplannen zijn vastgesteld
medio 2003. Tot die tijd is met het rijk afgesproken om een interim-werkwijze te volgen om in
aanmerking te komen voor sgm/sgb subsidie. In 2001 is voor een bedrag van € 2.135.160 aan SGM
projecten beschikt in heel Noord-Brabant op basis van de oude SGM regeling. Bij de toelichting
onder product 28.02.04 ‘geleverde prestaties en prestatie-indicatoren’ met betrekking tot de passage
over SGM/SGB worden de in 2001 geleverde prestaties ten aanzien van het uitvoeringsprogramma
weergegeven.
Lokale uitwerkingsplannen en uitvoeringsprogramma’s
In de regionale reconstructieplannen, die medio 2003 gereed zullen zijn, worden gebieden
aangewezen waar verdere uitwerkingsplannen voor dienen te worden opgesteld.
Milieu Effect Rapportage (MER)
Elk reconstructieplan is MER-plichtig. Er dienen derhalve een zevental MER’s te worden
opgesteld. Samen met de commissie MER wordt bekeken hoe de afweging van milieugevolgen
gaat gebeuren en hoe het meest milieuvriendelijke alternatief wordt opgebouwd. De
werkzaamheden voor het opstellen van de MER zullen Europees worden aanbesteed. De eerste
voorbereidingen hiervoor hebben in 2001 plaatsgevonden. Begin 2002 zal de Europese
aanbesteding plaatsvinden.
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Revitalisering West-Brabant
De gebiedsgerichte aanpak van de Reconstructiewet zoals die voor de zandgronden is ingezet zal
ook voor West-Brabant gestalte krijgen. De Provincie Noord-Brabant heeft in 2001 een
uitgangspuntennota voor de revitalisering in West-Brabant vastgesteld. In november 2001 zijn twee
gebiedscommissies geïnstalleerd voor de gebieden Wijde Biesbosch en Brabantse Delta. In het
najaar zijn deze commissies gestart met een introductieprogramma en hebben het gebied en de
materie verkend. Het werkplan hebben beide commissies vastgesteld evenals het communicatieplan.
Men bereidt zich voor op de planvorming en voert overleg met diverse partijen om meer zekerheid
te krijgen over middelen voor de uitvoering van projecten.
Landinrichting
De beleidsdoelstellingen voor de inrichting van het landelijk gebied worden in de verschillende
landinrichtingsprojecten uitgewerkt. In de planfase vindt een integrale afweging van de verschillende belangen plaats. Dit gebeurt zoveel mogelijk in overleg met de belangengroeperingen. Er
zijn in 2001 twee raamplannen vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Verder is er één
landinrichtings-commissie ingesteld en is er één project voorgedragen voor het
voorbereidingsschema landinrichting. De beleidsregels voor de subsidiëring van
investeringsprojecten zijn opgesteld en aan een drietal projecten is subsidie toegekend. In het
kader van de actie Drieslag (= de afspraak tussen IPO en LNV over het terugdringen van de
verplichtingenstand bij landinrichting door te saneren, het inzettten van geld voor nieuw beleid
(inverdienen) en het doorvoeren van de herijkingsvoorstellen in een nieuwe Landinrichtingswet)
zijn de rijksbijdragen voor de Landinrichtingsprojecten herzien. De Landinrichtingsprojecten zijn
doorgelicht op de reconstructiedoelen uit het Koepelplan.
Pilot Gemert-Bakel
De uitvoering van de pilot reconstructie in Gemert-Bakel is in 2001 opgepakt op basis van een
werkplan 2001. De uitvoering van de verschillende projecten is naar behoren verlopen. Er zijn
verschillende projecten in uitvoering genomen op het gebied van water, landschap, natuur,
cultuur-historie, recreatie en leefbaarheid. Landbouwprojecten (bijvoorbeeld het verplaatsen van
agrarische bedrijven naar een groeigebied voor de landbouw) zijn nauwelijks van de grond
gekomen. Dit had met name te maken met de knellende wetgeving. Van belang was het
zogenaamde Bestuurs Akkoord Nieuwe Stijl (BANS)-project. Het besef dat economie,
leefbaarheid en ruimtelijke ordening integraal moeten worden opgepakt in de uitvoering en
planvorming is door BANS enorm gegroeid. De lokale partijen zijn zich hiervan nu goed
doordrongen en handelen hierna. Het voorstel voor de oprichting van een zogenaamd
ontwikkelingsbureau is in voorbereiding. Van belang is te melden dat de rol van de gemeente
(B&W, Raad en ambtelijk apparaat) erg belangrijk is. Duidelijkheid over hun rol en bevoegdheden
in het reconstructieproces is van groot belang voor de procesgang binnen de pilot en het regionale
reconstructieproces. Tot slot kan worden vermeld dat de procesgang binnen de pilot sterk gericht
is op de bewustwording van het veranderingsproces op het platteland. Samen met lokale partijen
wordt hieraan handen en voeten gegeven.
Pilot De Hilver
Ook in de Hilver heeft in het afgelopen jaar het project ‘Bestuurs Akkoord Nieuwe Stijl’, waarmee
meer inhoud gegeven wordt aan alle doelstellingen van de reconstructie (zowel ruimtelijk, alsook
economisch en maatschappelijk). Prominent in dit project zal aandacht gegeven worden aan
Integrale Dorpontwikkelingsplannen, Economische actieprogramma's verbrede landbouw en
Recreatie en Toerisme; alsmede het lokaal ontwikkelbureau De Hilver.
De uiteindelijk positieve reactie van Gedeputeerde Staten met betrekking tot een tweetal mestbewerkingsinitiatieven is voor het draagvlak in het gebied buitengewoon belangrijk geweest.
Hetzelfde geldt voor de concrete aanpak - in het kader van de PPS - Projectlocaties - waarbij nu
meerdere ondernemers ingegaan zijn op de uitnodiging om te komen met concrete voorstellen voor
vestiging. Een mogelijk nieuw op te richten ontwikkelingsmaatschappij voor de Intensieve
Veehouderij (OMIV) kan in dit kader eveneens van groot belang blijken te zijn.
Niet onvernoemd mag worden de positieve inbreng van LNV ten aanzien van bijvoorbeeld het
afschaffen van de afroming, alsmede het behoud van een flink deel van de kadergelden.
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Ondanks de ervaring dat regelgevings- en beleidsprocessen moeizaam kunnen verlopen, prijst de
Hilver zich nog steeds gelukkig met de brede en toenemende belangstelling van zeer uiteenlopende
partijen en veelal een coöperatieve instelling.
Stimuleringsregeling Sint-Oedenrode
De Stuurgroep Landschap Sint-Oedenrode met daarin alle betrokken partijen heeft haar laatste
vergadering gehad in november 2001 bij het moment van het aflopen van het convenant. Partijen
hebben besloten de komende jaren waarin de landinrichting wordt uitgevoerd tweemaal per jaar
een bestuurlijk overleg te hebben om de ontwikkelingen te blijven volgen. De Stuurgroep heeft het
totstandkomen van de volgende produkten intensief begeleid.
Ten behoud van het cultuurhistorisch waardevolle landschap in het landinrichtingsgebied SintOedenrode is een vlakdekkende inventarisatie van landschapselementen uitgevoerd door Arcadis.
Het resultaat is ter beschikking gesteld aan de gemeenten die de toezegging hebben gedaan dat zij
bij een te geringe bescherming via aanlegvergunningen in het bestemmingsplan aanvullende
regelingen in het bestemmingsplan zullen opnemen. Daarnaast heeft de provincie in overleg met
alle betrokken partijen een stimuleringsregeling opgesteld om boeren tegemoet te komen die in
hun bedrijfsvoering extra kosten maken als gevolg van landschapslementen in of langs hun kavel.
Bij de Najaarsnota 2001 is € 2,75 miljoen beschikbaar gesteld. Dit was een deel van het benodigde
bedrag. De ZLTO was niet helemaal tevreden met de regeling omdat zij het redelijk vinden om
ook een vergoeding voor de ondergrond van de elementen te ontvangen. Dit stuitte op een
principieel bezwaar bij de provincie die de regeling nu in goed overleg met de ZLTO, maar niet
met de instemming van de ZLTO, in procedure heeft gebracht.

Partiele Herziening Streekplan (PH Streekplan)
De herziening van de integrale zonering, het VAB en het vestigingsbeleid zijn opgenomen in de
nieuwe herziening van het streekplan. Vragen m.b.t. het vestigingsbeleid blijken beantwoord te
kunnen worden op grond van het Interimbeleid. Gezien de voortgang en planning van de integrale
herziening van het streekplan is in 2001 besloten verder af te zien van de partiële herziening.
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Organisatiestructuur revitalisering landelijk gebied
De regionale reconstructiecommissies zijn op 4 oktober 2000 geïnstalleerd door de Commissaris van
de Koningin. Zij hebben tot maart 2001 een aantal vergaderingen gehouden waarin zij hun projectplan, het communicatieplan en een inventarisatie van projecten en projectideeën bespraken. De
meeste commissies hebben ook hun eerste workshop gehad. Daarin hebben de leden van de
commissies naar elkaar hun ambities met de reconstructie kenbaar gemaakt. Ambtelijke werkgroepen zijn in dezelfde frequentie als de commissies bij elkaar geweest. Zij hebben hun ambities
uitgesproken. Als gevolg van het uitbreken van de MKZ zijn de vergaderingen vanaf maart 2001
opgeschort en zijn de klankbordgroepen niet of één keer bij elkaar geweest. De interne
organisatiestructuur is in september 2000 vorm gegeven.
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Exploitatie: lasten en baten (in €)
28.02.01 Reconstructie en landinrichting
apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
0400 9a
0500 8a
0610 9b
0730 1b
0730 2d
0730 2n
0730 2p
0730 2s
0730 2v
0730 2w
0730 3a
0730 3b
0730 3c
0730 3e
0730 3f
0730 3g
0730 3h
0730 3j
0730 3m
0730 3n
0730 3t
0900 1a
0900 1b
0900 9d
0900 9w

Kosten hydroecologische systeemanalyse
van het groote meer
Werkbudget PIG
Toeristische recreatieve ontwikkelingsplannen in het kader van de reconstructie
zandgronden
Onderzoek verkenning implementatie MKZ
voor reconstructie
Voorbereidingskosten regeling beeindiging
veehouderijtakken
Reconstructie landelijk gebied fase B
Stelpost reconstructie landelijk gebied
Reconstructie landelijk gebied fase C
Pilot de Hilver
pilot Gemert-Bakel
Regionale commissies (extern)
Kadernota's
Capaciteitsinzet Dienst Landelijk Gebied
(DLG)
Reconstructie/gebiedsplannen
Vacatiegelden commissies
Werkbudget (reconstructie) gebieden
Communicatiebudget
(reconstructie)gebieden
Opstellen MER
Control
Bijdrage aan BMF/ZLTO
Programmering
Kosten van onderzoeken
Kosten uitvoering landinrichtingswet
Stimuleringsregeling Sint Oedenrode
Uitvoering landinrichtingsprojecten

totale lasten
Baten
1400 9a
1730 1b
1730 2b
1730 2c
1730 2d
1730 3c

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

231.887

6.720.676

7.364.399

-643.723

146.420
85.467

3.928.261
2.792.415

4.123.039
3.241.360

-194.778
-448.945

915.325

7.292.862

2.964.387

4.328.475

33.807

23.182

10.625

0
28.772

0
28.772

0
0

60.696

20.232

40.464

317.646

286.739

30.907

220.991

116.963

943.863
1.025.543
315.378
190.588
399.552

22.769
369.643
269.548
228.109
0

0
104.028
0
921.094
655.900
45.830
-37.521
399.552

1.250.170
160.747
428.823
608.971

443.459
117.235
90.259
318.751

806.711
43.512
338.564
290.220

263.191
449.042
272.268

47.198
95.775
227.745
0

68.224

23.914
203.764
95.136

1.303
172.054
84.650

215.993
353.267
44.523
0
0
22.611
31.710
10.486

1.147.212

14.013.538

10.328.786

3.684.752

33.807

38.637

4.830

45.522

0

1.806.045

383.772

-45.522
0
-1.422.273

1.588.231
601.749

0
597.130

-1.588.231
-4.619

4.075.354

1.019.539

-3.055.815

166.911

506.492
113.316
9.076

42.641
8.665

Bijdragen in project hydroecologische
systeemanalyse van het groote meer
Bijdragen in kosten van onderzoek
Reconstructie landelijk gebied fase B
Onttrekking uit de reserve
glastuinbouw/sloopfonds
Stelpost POP en doelstelling 2
Bijdrage dienst landelijk gebied
(DLG)/LNV

totale baten

0

Totaal
verschillen
Algemeen
Omdat de beschikbaar gestelde middelen voor de Revitalisering van het Landelijk gebied een
projectmatig karakter kennen, zijn de restant budgetten in de overhevelingsprocedure
meegenomen. Dit betekent dat de financiële middelen die aan het einde van 2001 nog niet waren
besteed, worden overgeheveld naar 2002. De niet gerealiseerde inkomst op de Stelpost POP en
Doelstelling 2 zal in het kader van de overhevelingsprocedure worden gecompseerd binnen
product 280201.
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Apparaatskosten
Product 28.02.01 ‘Revitalisering’ is het meest omvangrijke en omvattende product van de projectunit RLG. Het merendeel van de medewerkers heeft de beschikbare tijd besteed aan de totstandkoming van dit product. De overschrijding van de apparaatskosten laat zien dat meer tijd is
besteed aan dit product dan begroot.
07301b & 17301b Onderzoek verkenning implementatie MKZ voor reconstructie
Naar aanleiding van de MKZ-crisis heeft een onderzoek door ETIN plaatsgevonden van de
gevolgen hiervan voor de Reconstructie. De financiële afwikkeling van dit onderzoek moet nog
plaatsvinden. De bijdragen van de andere partijen, te weten de overige 4 reconstructieprovincies,
van in totaal
€ 45.000 zullen in 2002 worden ontvangen.
07302d Voorbereidingskosten RBV
Op deze begrotingspost zijn alle voorbereidende kosten verantwoord voor het opzetten van de
ontwikkelingsmaatschappijen in het landelijk gebied, met name voor de ontwikkelingsmaatschappij
Ruimte voor Ruimte.
07302p Stelpost Reconstructie
Bij de verdeling van de middelen (van de stelpost) voor de reconstructie over de verschillende
producten in mei 2001 is een deel onverdeeld gelaten. Dit budget fungeert als ‘buffer’ om in
onvoorziene situaties knelpunten (met name in de personele sfeer) op te kunnen lossen.

07303a & 07303b: Regionale commissies en Kadernota’s
De kosten die het opstellen van het Koepelplan ‘Reconstructie aan zet’ en de provinciale uitgangspuntennota voor West-Brabant ‘Hand aan de ploeg’ met zich mee hebben gebracht zijn hoger
geweest dan verwacht. De reden hiervan is dat op verzoek van de PCLG TELOS is ingeschakeld
wat niet begroot was. Voorts vielen de drukkosten van “Hand aan de ploeg” duurder uit doordat
het 2-maal full color is gedrukt. De overschrijding van het budget Kadernota’s wordt gedekt uit de
onderbesteding op de post ‘regionale commissies’.
07303c: Capaciteitsinzet DLG
In 2001 heeft een verdere discussie binnen LNV tot gevolg had dat LNV een groter deel van de
eigen inzet in het kader van de reconstructie voor haar rekening zal nemen. Voor West-Brabant
zal alsnog een declaratie voor de geleverde DLG-inzet binnenkomen van circa € 15.882
binnenkomen (in 2002).
07303e Reconstructie/gebiedsplannen & 07303g en 07303h: werk- en communicatiebudgetten
Mede door de MKZ-crisis is een vertraging in het planvormingsproces opgetreden en daarmee in
het opstellen van de gebieds-/reconstructieplannen. Dit betekent dat een deel van de
planvormingswerk-zaamheden en de communicatie-activiteiten die voor 2001waren gepland,
worden doorgeschoven naar 2002.
07303J Opstellen MER
De MER’s zullen voor de verschillende (reconstructie)gebieden in 2002 worden opgesteld.
07303m: Control
Een groot deel van dit budget is bestemd voor het ontwikkelen en implementeren van een
monitoring- en voortgangsbewakingssysteem. In samenwerking met de afdeling Informatisering &
Automatisering is in 2001 een plan van aanpak opgesteld. In 2002 zal de verdere ontwikkeling en
implementatie gaan plaatsvinden met als doel het systeem operationeel te hebben medio april
2002.
Dit systeem betreft een tussenoplossing, in afwachting op een provinciebreed
projectbeheerssysteem in SAP, dat eind 2002 is te verwachten.
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07302v & 07302w: Pilots Gemert-Bakel en de Hilver
De niet-bestede financiële middelen voor pilot de Hilver in 2001 worden in 2002 ingezet voor met
name deuitvoering van projecten in het gebied en voor intensivering van de communicatieactiviteiten. De niet-bestede financiële middelen voor de pilot Gemert-Bakel in 2001worden
eveneens in 2002 ingezet voor de uitvoering van projecten conform het werkplan/programma voor
het gebied.
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17302c Onttrekking uit de reserve glastuinbouw/sloopfonds
Bij de Voorjaarsnota 2000 is besloten om ten behoeve van de pilots Gemert-Bakel en de Hilver
ieder € 907.560 ter beschikking te stellen en deze gelden ten laste te brengen van het sloopfonds.
In 2001 is in totaal voor de beide pilots een bedrag van € 383.772,32 besteed. Dit bedrag is (op
kasbasis) aan het sloopfonds onttrokken.
17302d Stelpost POP en Doelstelling 2
Bij de voorjaarsnota 2000 zijn middelen voor cofinanciering van Europese programma’s,
waaronder Doelstelling 2 en POP gereserveerd. Bij de verwerking van de cijfers uit de
Voorjaarsnota 2000 is ervan uitgegaan dat de provincie jaarlijks ongeveer NLG 3,5 miljoen
feitelijk vanuit Brussel als EU-bijdrage zou terugontvangen. Dit is echter een onjuiste aanname
geweest en is alleen van toepassing als de provincie ook daadwerkelijk als initiatiefnemer richting
Brussel opereert. De Europese cofinancieringsbijdragen uiten zich deels door per saldo lagere
uitgaven voor de Provincie Noord-Brabant. Dit betekent dat de geraamde inkomsten op de stelpost
POP/Doelstelling 2 niet zijn gerealiseerd.
Bijdrage dienst landelijk gebied (DLG/LNV)
In het begin van 2001 is een (indicatief) overzicht opgesteld van de kosten/projecten die door DLG
zouden worden gefinancierd. Gebleken is dat niet alle ingediende projecten aan de criteria
voldeden waardoor een zeer gering deel van de bijdrage (€ 4.619) niet kon worden gerealiseerd.

28.02.02 Ruimte voor ruimte / sloopregeling
4

Productomschrijving
Om de landschappelijke kwaliteiten van het platteland te versterken is de Regeling Beëindiging
Veehouderijtakken, met als onderdeel de “Ruimte voor Ruimte”-regeling in het leven geroepen.
Deze regelingen stimuleren de sloop van (overtollige) agrarische gebouwen in het buitengebied
waarbij de ruimtelijke kwaliteit wordt verbeterd door de bouw van kwalitatief hoogwaardige
woningen op ruime kavels toe te staan in ruil voor de sloop van agrarische bedrijfsgebouwen. Dit
biedt de gemeenten de kans op extra woningen en biedt mogelijkheden om wachtlijsten en lopende
woningbouwprogramma’s beter af te stemmen op lokale vragen. Woningbouwblokkades kunnen
worden opgeheven door gericht veehouderijen op te kopen en daarmee bestaande stankcirkels van
veebedrijven op te heffen. Dit komt ook een verbetering voor de leefomgeving ten goede. De
provincies, en daarmee ook de provincie Noord-Brabant , zijn verantwoordelijk voor de uitvoering
van de Ruimte voor Ruimteregeling.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
De regeling Beëindiging Veehouderijtakken biedt agrarische ondernemers de mogelijkheid een
aanvraag in te dienen voor de vergoeding van sloopkosten van stallen. Op basis van de
taxatiewaarde van de stallen wordt de hoogte van de vergoeding bepaald. De sloopvergoedingen
worden terugverdiend door de realisatie van maximaal 3.800 woningen in Noord-Brabant.
Agrariërs die afzien van de sloopvergoeding en zelf zorgdragen voor de sloop -ook financieelkunnen via de Ruimte voor Ruimte regeling voor eigen risico nagaan welke mogelijkheden er zijn
om zelf een woning te mogen bouwen als compensatie voor de sloop van hun stallen.
In 2001 heeft de openstelling van de tweede tranche van de regeling beëindiging
veehouderijtakken (RBV) plaatsgevonden. Het aantal agrariërs dat een aanvraag heeft ingediend
voor de RBV is bij de tweede openstelling van deze regeling ongeveer gelijk aan het aantal
aanvragers bij de eerste openstelling. Indien alle aanvragen ook leiden tot bedrijfsbeëindiging,
verdwijnt in de provincie Noord-Brabant na de eerste twee openstellingen van de RBV een derde
van de intensieve veehouderijbedrijven. Dit leidt tot een vermindering van het aantal dieren in de
intensieve veehouderij met ongeveer een kwart.
In totaal hebben 1.155 agrariërs een aanvraag voor de opkoop van hun dierrechten ingediend (bij
de tweede tranche). Meer dan 80% van de aanvragen heeft ook betrekking op het in aanmerking
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willen komen voor een sloopvergoeding voor de leegkomende stallen. Dit percentage is
aanzienlijker hoger dan bij de eerste openstelling.
De aanvragen in de tweede tranche hebben betrekking op 6,2 miljoen kilo fosfaat en op de sloop
van 1.540.000 m2 aan stalruimte. Indien alle aanvragen worden gehonoreerd wordt in totaal ƒ540
miljoen/€ 245 miljoen aan vergoedingen uitgekeerd, waarvan ƒ 339 miljoen/€ 154 miljoen aan
sloopvergoedingen. Deze laatste ƒ 339 miljoen/€ 153,8 miljoen financiert de provincie, waarvoor
Provinciale Staten inmiddels een garantstelling hebben afgegeven van fl. 100 miljoen/€ 45
miljoen. De provincie kan de sloopvergoedingen terugverdienen door het uitgeven van extra
woningbouw-kavels via de ruimte voor ruimte-aanpak. De ervaring bij de eerste openstelling van
de RBV leert dat ongeveer 75% van de aanvragen uiteindelijk ook leidt tot een beschikking.
Overzicht aanvragen tbv tweede tranche RBV
Aspect
aantal aanvragen rbv
aantal aanvragen rbv met sloop
Aangemelde kg fosfaat
Aangemelde m2 sloop
Gemiddelde stalomvang per aanvrage
af te geven garantstelling voor sloopvergoeding (in guldens)
totale kosten rbv fosfaat en sloop

Nederland
2.774
1.805
12,8 miljoen kg
2,75 miljoen m2
1.513 m2
605 miljoen
1 miljard

Noord-Brabant
1.155
949
6,2 miljoen kg
1,54 miljoen m2
1.623 m2
339 miljoen
540 miljoen

De in de hierna opgenomen tabel vermelde productieprestaties hebben betrekking op de eerste en
tweede tranche van de RBV-regeling.
Productieprestaties

Jaarverslag
2000

Aantal aanmeldingen RBV (1e en 2e tranche)
Aantal m2 te slopen stallen (1e en 2e tranche)
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Begroting
2001
1.500
2.500.000

jaarverslag
2001
2.310
3.000.000
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De ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte, waarin de provincie met private partijen
participeert, organiseert en faciliteert dit proces. In januari 2002 vindt de feitelijke oprichting van
de ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte (ORR) plaats. De ORR treedt sinds februari
2001 op als ware zij officieel opgericht en maakt met gemeenten afspraken over realisering van
woning-bouwkavels. Betalings- en uitvoeringsorgaan LASER (van LNV) draagt zorg voor de
uitbetaling van de vergoedingen aan de boeren. De door LASER voorgefinancieerde vergoedingen
worden door de provincies terugbetaald. Deze uitbetaling van de sloopvergoedingen (vooralsnog
voor de eerste tranche) kan de provincie op haar beurt weer in rekening brengen bij de
ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte. Zij financiert dus voor en verwerft en ontwikkelt
locaties.
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Exploitatie: lasten en baten (in €)
28.02.02 Ruimte voor ruimte /
sloopregeling
apparaatskosten

2000

2001

2001

2001

realisatie

begroting

realisatie

verschil

0

99.650

215.349

-115.699

37.726
61.924

118.320
97.029

-80.594
-35.105

4.959.692

6.909.693

-1.950.001

4.830.962

6.618.693

-1.787.731

128.730

291.000

-162.270

5.059.342

7.125.042

-2.065.700

291.000

291.000

4.830.962

6.618.693

1.787.731

128.730

0

-128.730

4.959.692

6.909.693

1.950.001

direct
indirect

programmatische lasten
0730 2x
0730 3d

0

Uitbetaling sloopvergoedingen in het kader
van de RBV
Kapitaallasten ingebracht vermogen
ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor
Ruimte (rente)

totale lasten

0

Baten
1730 2c

Onttrekking reserve glastuinbouw/sloopfonds

1730 2x

Terugontvangsten sloopvergoedingen in
het kader van de RBV
Winstuitkering ontwikkelingsmaatschappij
Ruimte voor Ruimte

1730 3d

totale baten

0

Totaal
verschillen

-115.699

Apparaatskosten
De feitelijke capaciteitsinzet is op dit product veel hoger geweest dan geraamd. Met name het
voorbereidingstraject om te komen tot de oprichting van de ontwikkelingsmaatschappij Ruimte
voor Ruimte heeft veel inzet gevergd van een beperkt aantal personen binnen de projectunit.
07302x & 17302X: Uitbetaling/terugontvangst sloopvergoedingen in het kader van de RBV
In 2001 is voor € 6.618.993 aan sloopvergoedingen aan het betalings- en uitvoeringsorgaan
LASER betaald. Deze uitbetaalde sloopvergoedingen door de provincie worden door de
ontwikkelings-maatschappij Ruimte voor Ruimte (ORR) vergoed.
07303d: Kapitaallasten ingebracht vermogen (ORR)
Het definitieve ingebrachte vermogen (bij oprichting) door de provincie in de ORR bedraagt
€ 291.000 conform statenbesluit 102/01. Deze inbreng is gefinancierd uit het Sloopfonds en is
begrotingstechnisch geraamd in de Informatieve Slotwijziging. Daarnaast zijn in de begroting de
rentelasten van de achtergestelde lening geraamd (6%, gedurende een half jaar van € 4.000.000).
In 2001 is geen beroep gedaan door de ORR op de door de Provincie Noord-Brabant beschikbaar
gestelde achtergestelde lening. Er zijn derhalve geen rentelasten ontstaan.
17303d: Winstuitkering ORR
Op dit moment zijn nog geen winstuitkeringen te verwachten uit de ORR. De exploitatie van de
ORR laat zien dat de kosten voor de baat uitgaan. Pas op het moment dat de kavels kunnen
worden uitgegeven, zullen de exploitatieresultaten van de ORR naar verwachting positief worden.
Deze omschakeling wordt op zijn vroegst verwacht in 2005 (voor de eerste tranche). Op dat
moment zou de ORR tot winstuitkering kunnen overgaan.
De geraamde winstuitkering voor 2001 heeft betrekking op de rentelasten op de achtergestelde
lening aan de ORR. Zoals gezegd, is hierop door de ORR geen beroep gedaan en er is door de
Provincie Noord-Brabant dan ook geen rentevergoeding ontvangen.
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7

Investeringen (in €)
28.02.02 Ruimte voor ruimte

jaarrekening
2000

Investering cfm investeringsschema

0

begroting jaarrekening
2001
2001
4.000.000

verschil
2001

0

4.000.000

28.02.03 Glastuinbouw
4

Productomschrijving
In 2001 lag de nadruk op de uitvoering van de beleidsnota Glastuinbouw die in november 1999 is
vastgesteld. Deze beleidsnota heeft tot uitgangspunt de totstandkoming van duurzame, geclusterde
glastuinbouwgebieden te realiseren. Daarin stond de stimulering van de verplaatsing van glastuinbouwbedrijven uit de groene hoofdstructuur (GHS) en uit agrarische gebieden met
landschappelijke waarden centraal. Om de herstructurering van de Brabantse glastuinbouw een
krachtige impuls te geven, wordt op 18 januari 2002 aan Provinciale Staten voorgesteld een
tuinbouwontwikkelings-maatschappij (TOM) op te richten.

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
De Tuinbouw Ontwikkelingmaatschappij krijgt via een PPS constructie vorm en heeft als belangrijkste doelstellingen; het (her)ontwikkelen van duurzame vestigingslocaties voor glastuinbouw,
het saneren van bedrijven in de EHS, GHS en AHS met landschappelijke waarden (AHS+). Het
uitgangspunt van de TOM is dat voor het ingebrachte kapitaal een marktconform rendement wordt
gerealiseerd. Het businessplan voor de maatschappij is afgerond. De TOM is het resultaat van de
intensieve samenwerking tussen de Provincie en de ZLTO op het gebied van de glastuinbouw.
Voor de juiste inbedding, communicatie, rapportages en financiering dienen nog diverse afspraken
gemaakt te worden.
Binnen diverse beleidsafdelingen van de provincie wordt gewerkt aan verduurzaming van de
bedrijvigheid van Brabant. Dat geldt ook voor de glastuinbouw. RLG heeft daar waar gepast een
bijdrage geleverd.

Productieprestaties

Jaarverslag
2000

Begroting
2001

jaarverslag
2001

Aanwijzen locatie voor projectvestiging in West-Brabant

.

Onderzoek naar de mogelijkheid van een projectvestiging in ZuidOost Brabant

.

Stimuleren van de verplaatsing van glastuinbouwbedrijven uit de
groene Hoofdstructuur en uit agrarische gebieden met
landschappelijke waarden (met behulp van een glastuinbouwontwikkelingsmaatschappij)

.

Niet
gerealiseerd

Uitbouwen en operationeel maken monitoringsysteem
Begeleiden van gemeenten bij de doorwerking van plannen op
lokaal niveau

.
.

Gerealiseerd
Continu proces
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Bijdrage prov.
N-B
gerealiseerd
Niet
gerealiseerd
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6

Exploitatie: lasten en baten (in €)
28.02.03 Glastuinbouw
apparaatskosten

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

0

181.189

225.593

-44.404

100.265
80.924

129.495
96.098

-29.230
-15.174

0

0

0

0

0
0

225.593

-44.404

0

0

0

0

direct
indirect

programmatische lasten
0730 2q
0730 2r

6.465.963

Milieu-effectrapportage glastuinbouw
Toevoeging aan reserve glastuinbouw en
sloopfonds agrarische bedrijfsgebouwen

113.040
6.352.923

totale lasten

6.465.963

181.189

Baten
1730 2c

Onttrekking uit de reserve
glastuinbouw/sloopfonds

273.075

totale baten

273.075

0
Totaal
verschillen

8

-44.404

Reserves en voorzieningen in (€)
28.02.03 Sloopfonds glastuinbouw
Stand per 31-12 ( in €)

jaarrekening
2000
6.299.769

begroting jaarrekening
2001
2001
4.202.723
5.624.996

verschil
2001
1.422.273

In 2001 is de onttrekking uit het sloopfonds geraamd voor de pilots Gemert-Bakel en de Hilver.
Aangezien de gerealiseerde uitgaven voor de pilots lager zijn geweest dan begroot, is er minder
aan het sloopfonds onttrokken. De onttrekking vindt immers op kasbasis plaats (zie ook de
toelichting onder product 28.02.01 pilots Gemert-Bakel en de Hilver).
Zoals in de toelichting onder product 28.02.02 is verwoord, is het ingebrachte vermogen (direct
gestort kapitaal) in de ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte (ad € 291.000) ten laste van
het sloopfonds gebracht.

28.02.04 (Inter)nationale programma’s
4

Productomschrijving
Op basis van diverse programma’s en regelingen zal de revitalisering van het landelijk gebied
gestalte worden gegeven. Gebruik zal worden gemaakt van EU-regelingen, zoals Plattelands
Ontwikkelings Plan (POP), het doelstellingen-2 programma (CERES), de Reconstructiewet, de
Stimuleringsregeling Gebiedsgericht Beleid (SGB 2000), Leader+, financiële middelen voor
landinrichting, het NUBL-programma en diverse andere beleidspakketten. Over een periode van
12 jaar zal door EU, Rijk en provincie meer dan 340 miljoen euro worden ingezet.
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Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
POP
In het eerste en tweede kwartaal van 2001 is een aantal eerder ingediende projecten begeleid van
aanvraag tot subsidiebeschikking. Daarmee is een bedrag gemoeid van € 1,8 miljoen aan Europese
cofinanciering ten laste van 2002.
Verder zijn procedurele afspraken tot stand gekomen tussen provincie en (de Europees
aangewezen betaalautoriteiten ) DLG en LASER over de uitvoering van het POP.
Tevens is een wervingscampagne gevoerd voor projecten die in 2002 in het kader van POP tot
uitvoering zouden komen. Deze campagne heeft 54 projecten opgeleverd met een totale
investering van ruim € 60 miljoen. De door de projecteigenaren gevraagde cofinanciering POP
bedroeg daarbij ca € 15 miljoen, terwijl er door Brussel voor Noord-Brabant niet meer dan € 3
miljoen beschikbaar was gesteld. In december 2001 hebben alle projecteigenaren bericht
ontvangen over de selectie en prioritering van de ingediende projecten.
Op verzoek van het ministerie LNV hebben Provinciale Staten in december 2001 een Verordening
Plattelandsontwikkeling 2001 vastgesteld. Met deze verordening is het juridische vacuum tussen
landelijke en Europese regelgeving ondervangen.
LEADER
In het kader van LEADER zijn 3 ontwikkelingsplannen (Baronie, Meierij en Beerze-Reusel)
ingediend en goedgekeurd.
SGM/SGB
In IPO-verband hebben er onderhandelingen plaatsgevonden tussen Rijk (LNV, VROM en V&W)
over de Bestuursovereenkomst Gebiedsgerichte Inrichting Landelijk Gebied 2002-2005 en
bijbehorend uitvoeringscontract. Deze worden begin 2002 ondertekend en zijn de grondslag voor
de inzet van Rijks- en provinciale middelen in het kader van landinrichting, grondverwerving en
de Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid (SGB). In dit kader heeft de provincie Noord-Brabant
een Provinciaal uitvoeringsprogramma Revitalisering Landelijk Gebied 2002-2005 opgesteld.
Gedeputeerde Staten zullen dit begin 2002 vaststellen. Het Uitvoeringsprogramma beschrijft het
Noord-Brabantse aandeel in de overeenkomst tussen Rijk en IPO. In het kader van SGB 2002 zijn
in 2001 twee concept-gebiedsplannen en -programma’s voor het reconstructiegebied en WestBrabant ingediend. Goedkeuring van deze plannen en programma’s dient in 2002 plaats te vinden.
ICES
In 2000 heeft de Alliantie Zuid-Nederland voorstellen ingediend in het kader van de derde ICESronde. Reconstructie is één van die voorstellen (ca 350 miljoen euro) In 2001 heeft het Centraal
Planbureau deze voorstellen beoordeeld. De Zuidelijke Alliantie heeft hierop gereageerd en tevens
een eigen prioritering uitgevoerd. Besluitvorming over ICES vindt in 2002 in het kader van de
kabinetsformatie plaats.
Opstellen EPD
Het EPD Zuid-Nederland is in augustus 2000 door Gedeputeerde Staten bij de Europese Commissie
ingediend en is op 8 augustus 2001 goedgekeurd. Het EPD Zuid-Nederland biedt het kader in ZuidNederland voor de uitvoering van de doelstellingen van het Europese structuurbeleid. Binnen de
Provincie Noord-Brabant betreft dit het Stimulus en Ceres programma.
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Exploitatie: lasten en baten (in €)
28.02.04 (Inter) nationale programma's
apparaatskosten

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

0

193.502

146.815

46.687

107.079
86.423

80.665
66.150

26.414
20.273

701.170

2.565.012

1.504.771

1.060.241

701.170

179.365
2.251.233
119.678

363.771
1.066.597
65.111

-184.406
1.184.636
54.567

14.736

9.292

5.444

2.758.514

1.651.586

1.106.928

16.004

6.380
31.547

-9.624
31.547
0

16.004

37.927

21.923

direct
indirect

programmatische lasten
0730 3t
0900 9k
0900 9l
0900 9s

Programmering
Nadere uitwerking Brabant Limburg
Vrijval provinciale nadere uitwerking
Brabant-Limburg-middelen
Accoordverklaring diverse regelingen
inclusief WCL

totale lasten

701.170

Baten
1730 3a
1730 3t
1900 9e

Bijdrage in Leader + netwerk
Onttrekking aan de algemene reserve
Inkomsten van NUBL 2000

2.017.306

totale baten

2.017.306

Totaal
verschillen

1.128.851

07303t: Programmering
In 2001 is gebleken dat de kosten voor het Regiebureau POP (vanaf 2000) niet in de provinciale
begroting waren geraamd. De overschrijding op deze begrotingspost heeft dan ook betrekking op
de kosten voor 2000 en 2001 voor het Regiebureau POP. Deze overschrijding wordt deels gedekt
uit de ‘overige kosten RLG (07302p08, product 28.02.01). Daarnaast is bij de Informatieve
Slotwijziging geregeld dat een deel van het toegekende budget (voor het regiebureau POP) van
2002 naar 2001 wordt overgeheveld en dient mede als dekking voor de hier ontstane
overschrijding.
Begrotingspost 09009k, Nadere uitwerking Brabant Limburg
Het Nubl-project is in afbouw. Per 1 januari 2001 is de projectorganisatie in Eindhoven
opgeheven en wordt het secretariaat verricht door de projectunit. Het betekent ook dat vanaf die
datum geen nieuwe projecten meer kunnen worden ingediend. De uitvoering en/of afwerking van
de reeds ingediende projectvoorstellen leiden nog tot nadere verplichtingen. Uiterlijk 31 december
2004 zal ook die nadere uitwerking ophouden te bestaan en zal de stuurgroep Nubl ontbonden
worden.
Voor het project NUBL is een separate administratie ingericht binnen het provinciale systeem.
Per ultimo 2001 blijken uit de separate NUBL-administratie de volgende realisatiecijfers van de
bijdragen van twee NUBL-partners, zijnde het ministerie van VROM en de Provincie NoordBrabant. De reden om deze realisatiecijfers hier op te nemen, is dat de bijdragen van deze partners
zijn opgenomen in de provinciale begroting. Dit in tegenstelling tot de bijdragen van de andere
NUBL-partners.
Het verschil tussen begroting en realisatie wordt enerzijds verklaard doordat de raming is
opgesteld exclusief de VROM-bijdrage aan NUBL en de realisatie inclusief de VROM-bijdrage
aan NUBL en anderzijds doordat er in de jaren 2002 tot en met 2004 nog openstaande NUBLverplichtingen worden gerealiseerd.
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De baten voor de VROM-bijdrage staan opgenomen bij product 27.03.02, de dekking hiervan is
opgenomen bij de reserve Subsidieregeling Gebiedsgericht Milieubeleid (08.02.07).

E1
E2, E3
G
L
M
N
R
W

Realisatie 2001
Brabant

Dynamische ontwikkeling agrarische sector
Fysieke leefomgeving/Natuur en landschap
Gebiedsgerichte projecten
Dynamische ontwikkeling agrarische sector
Fysieke leefomgeving/Mest en amoniak
Fysieke leefomgeving/Natuur en landschap
Recreatie en toerisme
Fysieke leefomgeving/Water en verdroging
Totaal 2001 fase 3

Fase 4
Thema Omschrijving
D
M
N
P
R
T
W

€
€
€
€
€
€
€
€
€

8.174,05
2.095,77
134,32
39.094,67
13.457,12
2.086,93
7.512,15
174.018,00
246.573,01

Realisatie 2001
Brabant

Dynamiek Agrarische sector
Milieukwaliteit
Natuur en landschap
Procesondersteuning
Pilot Reconstructie
Toerisme Recreatie
Aanpak watersystemen
Correctie 2000
Totaal 2001 fase 4

VROM
€
€
€
€
€
€
€
€
€

14.475,88
3.711,52
969,58
69.234,85
62.926,55
4.456,69
4.245,55
299.716,81
459.737,43

VROM

€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.329,17
33.725,76
8.081,77
43.615,13
35.962,61
35.747,47
160.461,91

€
€
€
€
€
€
€
-/- €
€

8.727,80
88.416,24
21.187,33
114.342,39
94.280,42
93.716,34
748,82
419.921,70

€

407.034,92

€

879.659,13

Provincie Noord-Brabant (exclusief Bijdrage SGM)
Verschil
Betaald aan Limburgse projecten
Subtotaal

€
€
€
€

Brabant
345.375,07
13,34
0,00
345.388,41

€
€

0,00
0,00

SGM
Totale bijdrage 2001

€
€

61.646,51
407.034,92

€
€

879.659,13
879.659,13

Totaal realisatie 2001 fase ¾

Bijdrage van Provincie en VROM aan NUBL 2001
€

VROM
0,00

In 2001 heeft de provincie € 407.034,92 aan NUBL bijgedragen (op basis van het besluit van GS
van 6 oktober 1998). Deze bijdrage is als volgt opgebouwd:
Begrotingspost
07009l
04009m
06209l01
06209u01

Omschrijving
Uitvoering Sociaal Economisch Programma
Bijdrage Waterhuishoudingsplan
Agrarisch Natuurbeheer
Landschapsbeleidsplannen
Algemene middelen
Totaal
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Fase
4
4
4
4
4

Bedrag in €
68.067,03
106.638,35
22.689,01
22.689,01
125.291,67
13,34
220.083,40

28 Revitalisering
Landelijk Gebied

Fase 3
Thema Omschrijving

28 Revitalisering Landelijk Gebied
Uit de NUBL-administratie blijkt dat de totale realisatie over het jaar 2001 in NUBL €
2.025.11,20 bedraagt. Het aandeel van Brabant daarin bedraagt € 407.034,92. De ontvangen
bijdrage in 2001 voor NUBL vanuit Brabant bedraagt € 407.034,92. Ter dekking van het aandeel
van Brabant wordt als uitgangspunt gehanteerd dat de middelen uit de bijzondere bijdragen hierbij
als eerste worden ingezet.
Het verschil wat betreft het aandeel van de provincie tussen de realisatie op projecten en de totale
bevoorschotting over 2001 bedraagt € 2.032.542. Deze middelen worden conform de volgende
planning in de begroting voor de komende jaren opgevoerd:
Over te hevelen bedrag
€ 2.032.542

Planning 2002
€ 813.016,80

Planning 2003
€ 813.016,8

Planning 2004
€ 406.508,40

SGM-realisatie 2001
Het aandeel van VROM (SGM) in de realisatie van nubl-projecten 2001 bedraagt € 941.305,64.
Vanuit de subsidieregeling Gebiedsgericht Milieubeleid ( SGM) is in totaal een bijdrage aan
NUBL verleend ter grootte van € 941.305,64 inclusief onttrekking uit reserve BGM/VROM.
Overige aangelegenheden
Daarnaast is de Brabantse bijdrage en de VROM-bijdrage aan Limburgse projecten over 2001 niet
geconsolideerd aangezien de provincie Limburg de kosten over 2001 nog niet heeft gedeclareerd.
Deze kosten zullen in de jaarrekening 2002 worden opgenomen.
Bovendien is sprake van een capaciteitsinzet door de provincie Noord-Brabant voor NUBL. Deze
personeelskosten worden door NUBL vergoed in totaal voor € 142.940,77 De personeelskosten
over 2001 zijn niet geconsolideerd aangezien deze kosten over 2001 nog niet zijn gedeclareerd.
Deze kosten zullen in de jaarrekening 2002 worden opgenomen.
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VOLKSHUISVESTING
Portefeuillehouder Van Geel

1

Beleidsomschrijving
Het beleidsdoel is gericht op een goede afstemming van vraag en aanbod op de woningmarkt.
Naast de kwantitatieve woningbouwopgave komt nadrukkelijker de vertaling in kwalitatieve zin
centraal te staan. Naast hoeveel woningen er nog gebouwd moeten worden, dienen vragen over
waar, voor wie en wat te bouwen aan de orde te komen.
Deze beleidsdoelstellingen zijn vastgelegd in de nota Wonen in Brabant, Visie op Wonen, een
handreiking voor een gemeentelijke volkshuisvestingsvisie en de provinciale bevolkings- en
woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2000.
De relevante omgevingsfactoren zijn de ontwikkeling van de bevolking, niet alleen in
kwantitatieve zin, maar ook in kwalitatieve zin (ontgroening en vergrijzing) en de ontwikkeling
van de kwantitatieve en kwalitatieve woningvoorraad.

2

Stand van zaken beleidsrealisatie
Op basis van de rijksnota Wonen in de 21e eeuw en de daarin aangekondigde Woonwet verdient de
rol en positie van de provincie op het terrein van het wonen hernieuwde aandacht. In dat kader is
de provincie verplicht een woonvisie op te stellen. Op 23 oktober 2001 hebben gedeputeerde
staten het plan van aanpak provinciale woonvisie vastgesteld.
De belangrijkste doelstellingen van de woonvisie zijn:
- het realiseren van een hogere kwaliteit van het wonen en een betere afstemming van vraag en
aanbod op de woningmarkt;
- betere afstemming van wonen en zorg en wonen en ruimtelijke ordening;
- het verbeteren van het proces van regionale afstemming.
Ten behoeve van het opstellen van de provinciale woonvisie zijn geen middelen gereserveerd.
Aangezien op de begrotingspost Regionale afstemming volkshuisvesting incidenteel middelen niet
tot uitbetaling komen, zijn de kosten van de voorbereiding (geraamd op € 50.000) via
kredietverschuiving beschikbaar gesteld voor 2002.

Budgetraming en -realisatie beleidsonderdeel (in €)
29

Volkshuisvesting
Totaal Lasten
Totaal Baten
Resultaat beleidsonderdeel

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

357.065

346.201

10.864

0

0

0
10.864
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29.01 BELEID T.A.V. WONEN IN BRABANT
29.01.01 Voorbereiding en uitvoering volkshuisvestingsbeleid
4

5

Productomschrijving

Het uitvoeren van de nota Wonen in Brabant en Visie op wonen draagt bij aan een betere
afstemming van vraag en aanbod op de woningmarkt. Daarnaast is de voorbereiding gestart voor
het opstellen van een provinciale woonvisie op basis van de aangekondigde Woonwet. Aangezien
de woningmarkt steeds meer een regionale markt is, stimuleert de provincie de regionale
afstemming van de volkshuisvesting. Tot slot is de provincie op grond van de Huisvestingswet
toezichthouder op de prestaties van de gemeenten in het kader van de taakstelling huisvesting
statushouders.

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren

In 2001 is het Experiment Nieuwbouw Effectrapportage afgerond.
De pilot voor een regionale volkshuisvestingvisie in het Land van Cuijk in het kader van Visie op
Wonen is afgesloten. De pilot voor een gemeentelijke volkshuisvestingsvisie in de gemeente
Haaren is nog niet afgesloten vanwege allerlei ontwikkelingen binnen de gemeente.
Het plan van aanpak voor de provinciale woonvisie is vastgesteld.
In 2001 zijn 2 halfjaarlijkse rapportages over de huisvesting van statushouders uitgebracht en heeft
toekenning van subsidie in het kader van regionale afstemming volkshuisvesting plaatsgevonden.
Aangezien de provinciale Vrouwen Adviescommissie voor de woningbouw is opgeheven, is in
2001 geen ondersteuning meer verleend.
Productieprestaties

jaarverslag
2000

Halfjaarlijkse rapportage huisvesting statushouders
Subsidie regionale afstemming volkshuisvesting

6

Begroting
2001
2
6

Jaarverslag
2001
2
3

Exploitatie: lasten en baten (in €)
29.01.01 Voorbereiding en uitvoering
volkshuisvestingsbeleid

2000

2001

2001

2001

realisatie

begroting

realisatie

verschil

142.224

154.683

204.670

-49.987

74.662
67.562

85.598
69.085

112.452
92.218

-26.854
-23.133

115.983

202.382

141.531

60.851

94.432

150.197

93.580

256

0

56.618
0
0

21.328
-33

52.185
0

48.600
-648
0

3.585
648
0

totale lasten

258.207

357.065

346.201

10.864

totale baten

0

0

0
10.864

apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
0920 1b
0920 1c
0920 9a
0920 9d
0920 9e
0920 9f

Regionale afstemming volkshuisvesting
Kosten van onderzoek Wonen in Brabant
Subsidie aan de Provinciale Vrouwen
adviescommissie voor de woningbouw
Huisvesting statushouders
Uitvoering Wonen in Brabant
Stelpost huisvesting statushouders

0
Totaal verschillen

0920 1b
Doordat een aantal verwachte uitgaven in 2001 incidenteel niet tot uitbetaling zijn gekomen,
resteert een bedrag van ruim € 56.000. Een deel hiervan, zijnde € 50.000, zal worden ingezet
voor de voorbereiding van de provinciale woonvisie. Hiertoe is inmiddels voor 2002 een bedrag
ad € 50.000 overgeheveld naar 2002.

338

STEDELIJKE
VERNIEUWING

30 Stedelijke Vernieuwing

BELEIDSONDERDEEL 30

30 Stedelijke Vernieuwing

340

30 Stedelijke Vernieuwing

STEDELIJKE VERNIEUWING
Portefeuillehouder: Augusteijn, Van Geel

Beleidsomschrijving
In de “Wet ter stimulering van integrale stedelijke vernieuwing” en in de daarmee verband
houdende provinciale verordening is de volgende definitie opgenomen van stedelijke vernieuwing:
“op stedelijk gebied gerichte inspanningen die strekken tot verbetering van de leefbaarheid en
veiligheid, bevordering van een duurzame ontwikkeling en verbetering van de woon- en milieukwaliteit, versterking van het economisch draagvlak, bevordering van de sociale samenhang,
verbetering van de bereikbaarheid, verhoging van de kwaliteit van de openbare ruimte of
anderszins tot structurele kwaliteitsverhoging van dat stedelijk gebied”.
Stedelijke vernieuwing is een breed begrip. De middelen in dit hoofdstuk, met name het van
rijkswege aan ons verleende Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV, productnummer
30.01.03), strekken tot uitvoering van het fysieke deel van noodzakelijke maatregelen. Het is een
ongedeeld budget waarin verschillende regelingen vanuit vooral ruimtelijke ordening, aangevuld
met middelen voor binnenstedelijke bodemsanering en geluidhinderbestrijding, zijn gebundeld.
Hoewel stedelijke vernieuwing breed is, is verbetering van de stedelijke woonkwaliteit één van de
kernopgaven.
In het kader van de (beleids)effectmeting van ISV is een monitor in ontwikkeling.
Het beleidsonderdeel “Stedelijke Vernieuwing” in dit hoofdstuk omvat 3 producten:
- voorbereiding / uitvoering stads- en dorpsvernieuwingsbeleid. Het betreft het provinciale
stads- en dorpsvernieuwingsfonds ingevolge de gelijknamige wet (30.01.01). Een laatste –
beperkte - voeding met rijksmiddelen heeft plaatsgehad in januari 2001;
- stimuleringsprojecten (30.01.02). Het betreft het voormalige stimuleringsfonds stads- en
dorpsvernieuwing, thans geheten stimuleringsfonds stedelijke vernieuwing, periodiek door
provinciale staten gevoed met autonome provinciale middelen;
- stedelijke vernieuwing (30.01.03). Het betreft gebundelde middelen in het kader van de Wet
ter stimulering van integrale stedelijke vernieuwing (ISV), bedoeld voor (60) Brabantse
project- en (5 middelgrote) programmagemeenten.
Voor de lopende projecten op het terrein van stads- en dorpsvernieuwing en herstructurering in
wijken vigeren de “Subsidie- en bijdrageverordening stads- en dorpsvernieuwing en
herstructurering Noord-Brabant 1998” (PS 16-10-1998, nummer 140/98) en de gelijknamige
Beleidsregel (GS 10-11-1998, nummer 145/98). Een aantal lopende projecten is nog toegekend
onder vigeur van de desbetreffende provinciale verordening 1994.
Voor de fysieke uitvoering van ISV-projecten en voor het ISV-stimuleringsbeleid is er de
“Verordening stedelijke vernieuwing Noord-Brabant 2000” vastgesteld (PS 12-12-2000, nummer
146/2000). Als uitwerking van deze verordening is er een gelijknamige Beleidsregel (GS 12-122000, nummer 145/2000). Op aspecten van ISV-bijdragen voor geluidhinderbestrijding en
bodemsanering zal naast deze provinciale wetgeving andere wetgeving van toepassing blijven.
Het provinciale beleidsmatige kader voor ISV is het “Beleidskader Stedelijke Vernieuwing NoordBrabant” (GS, 1 februari 2000)
Omgevingsfactoren:
Stedelijke vernieuwing

jaarrekening
2000
Aantal rechtstreekse SDV-gemeenten tot en met 2001
5
Aantal rechtstreekse gemeenten “stedelijke vernieuwing”
5
vanaf 2000, tevens rijks- en provinciale GSB-gemeenten
Aantal gemeenten met VINEX-taakstelling
9
Aantal gemeenten met opgaaf geluidhinderbestrijding
70
Aantal gemeenten met opgaaf bodemsanering
70
Aantal provinciale projectgemeenten ISV
60
Aantal provinciale programmagemeenten ISV, tevens
5
provinciale aandachtsgemeenten stedenbeleid
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begroting
2001
5
5

jaarverslag
2001
5
5

9
70
70
60
5

9
70
70
60
5

30 Stedelijke Vernieuwing

1
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2

Stand van zaken beleidsrealisatie
De provinciale beleidsuitvoering ligt inhoudelijk gezien op koers. De uitbetaling van toegekende
subsidies loopt evenwel achter bij de verwachtingen. Dit houdt verband met het feit dat de toekenning van subsidies (of het moment van eindafrekening) afhankelijk is van de voortgang van de
projectuitvoering door gemeenten. In de praktijk blijkt dat aanvankelijke gemeentelijke prognoses
ter zake niet altijd gerealiseerd worden. Soms ook is tijdens de projectuitvoering sprake van
hogere gemeentelijke opbrengsten dan aanvankelijk was ingecalculeerd; dit leidt dan tot een lagere
provinciale bijdrage.
Er hebben subsidie-afwikkelingen plaatsgehad op het terrein van de voormalige stads- en dorpsvernieuwing (product 30.01.01). Er zijn enkele subsidies toegekend ter stimulering van de aanpak
van stedelijke vernieuwing (product 30.01.02). Ten aanzien van product 30.01.03: de middelgrote
gemeenten (M-5) zijn doende met de uitvoering van hun ontwikkelingsprogramma’s ISV. In 2001
is het eerste ISV-verdeelprogramma gericht op de projectgemeenten vervaardigd. Dit heeft geleid
tot 12 subsidieverleningen en –reserveringen tot een bedrag van totaal ongeveer € 7,1 miljoen.

3

Budgetraming en -realisatie beleidsonderdeel (in €)
30

Stedelijke vernieuwing

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

Totaal Lasten

15.681.045

24.071.888

-8.390.843

Totaal Baten

15.408.863

23.606.959

8.198.097

Resultaat beleidsonderdeel

-192.746
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30.01 STEDELIJKE VERNIEUWING
30.01.01 Voorbereiding/uitvoering stads- en dorpsvernieuwingsbeleid
4

Productomschrijving
Het gaat om het klassieke stads- en dorpsvernieuwingsbeleid, vooral gericht op het wegwerken
van ernstige fysieke achterstandssituaties. Dit klassieke beleid is in afbouw. Achterstandssituaties
worden waar nodig in het nieuwe beleid stedelijke vernieuwing meegenomen.
De middelen onder dit productnummer betreffen hoofdzakelijk verplichtingen aan lopende
projecten. Uit de nog niet verplichte ruimte is in 2001 beperkt gesubsidieerd omdat de – verbrede
– klassieke projecten via het ISV-budget (30.01.03) aan de orde worden gesteld. Omtrent de
verdere besteding van deze restantmiddelen zal mede in relatie tot het ISV-budget nader worden
besloten. Rijksregelgeving voorziet er in dat de middelen beschikbaar blijven voor stads- en dorpsvernieuwing / stedelijke vernieuwing.
In 2001 is verslag gedaan aan het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieu-beheer omtrent het beheer van het provinciaal fonds stads- en dorpsvernieuwing. Er hebben
subsidie-bevoorschottingen en -afwikkelingen plaatsgehad.

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
productieprestaties

jaarverslag
2000

Aantal nieuwe SDV-subsidieverleningen
Aantal SDV-subsidievaststellingen (afwikkelingen)
Goedkeuring door accountant van verslaglegging SDV
Goedkeuring door ministerie VROM van verslaglegging
SDV

6

begroting
2001
10
ruim 10
1
1

jaarverslag
2001
2
7
1
niet bekend

Exploitatie: lasten en baten (in €)
30.01.01 Voorbereiding en uitvoering
stads- en
dorpsvernieuwingsbeleid
apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
0930 3a
0930 3b
0930 3c

Toevoeging aan reserve stads- en
dorpsvernieuwing
Bijdrage aan gemeenten
Kosten accountantsverklaring

totale lasten

2000

2001

2001

2001

realisatie
265.313

begroting
69.242

realisatie
272.785

verschil
-203.543

139.311
126.002

38.317
30.925

149.877
122.908

-111.560
-91.983

9.988.315

6.193.288

3.770.772

2.422.516

5.305.915

1.361.341

1.374.046

-12.706

4.679.046
3.354

4.829.430
2.518

2.393.691
3.035

2.435.739
-517

10.253.628

6.262.530

4.043.557

2.218.973

5.305.915

1.361.341

1.374.046

12.706

4.679.046

4.829.430

2.393.691

-2.435.739

6.190.771
3.767.737
Totaal verschillen

-2.423.033
-204.060

baten
1930 3a
1930 3b

Uitkering inzake stads- en
dorpsvernieuwing
Onttrekking uit reserve stadsvernieuwing

totale baten

9.984.961
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0903 3a
De programmatische lasten zijn in 2001 beperkt geweest omdat, nu nog slechts een beperkte
laatste rijksuitkering is ontvangen tengevolge van de overgang naar het beleid stedelijke
vernieuwing, geen klassieke verdeelronde stads- en dorpsvernieuwing meer heeft plaatsgehad.
Over de besteding van restantmiddelen zal in 2002 nader door ons worden besloten.
0930 3b
De uitbetaling van aangegane verplichtingen aan gemeenten is afhankelijk van voorschotaanvragen
en aanvragen tot definitieve vaststelling van subsidies (projectafwikkeling). Dergelijke aanvragen
zijn gerelateerd aan de voortgang c.q. afronding van de uitvoering van projecten. In 2001 zijn
relatief weinig van dergelijke aanvragen ingekomen. Omtrent de stand van zaken heeft jaarlijks
projectmonitoring plaats.

30.01.02 Stimuleringsprojecten
4

Productomschrijving
Het stimuleringsinstrument is niet gericht op fysieke uitvoering van projecten, maar op de voorbereiding daarvan. Het kan gaan om procesbevordering, planvorming, onderzoek, experimenten,
enz. In 2001 is meerdere malen subsidie toegekend voor de voorbereiding van projecten voor
stedelijke vernieuwing. Het beheer van gesubsidieerde projecten is permanent aandachtspunt.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
productieprestaties

Jaarverslag
2000

begroting
2001

symposia, brochures, onderzoek e.d.

6

jaarverslag
2001
1

Exploitatie: lasten en baten (in €)
30.01.02 Stimuleringsprojecten
apparaatskosten
direct
indirect

programmatische lasten
0920 2a
0920 2b

Bijdragen derden stimulering stads- en
dorpsvernieuwing
Toevoeging aan bestemmingsreserve
stimulering stads- en dorpsvernieuwing

totale lasten

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

26.434

18.911

7.597

11.314

15.198
11.236

10.465
8.446

4.174
3.423

6.291
5.023

54.370

408.402

241.732

166.670

54.370

226.890

60.220

166.670

181.512

181.512

0

80.804

427.313

249.329

177.984

54.370

226.890

60.220

-166.670

54.370

226.890

60.220

-166.670

baten
1920 2a

Onttrekking reserve stimulering
voorbereiding stedelijke vernieuwing

totale baten

Totaal
verschillen
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11.314

30 Stedelijke Vernieuwing
0920 2a
Er zijn in 2001 minder stimuleringssubsidies toegekend dan verwacht. Het aantal aanvragen is
wel-licht beperkt geweest omdat gemeenten zich concentreren op het grotere, op uitvoering van
projecten gerichte ISV-budget. Wij hebben steeds aangegeven dat ISV-budget in beginsel in 2001
en 2002 te willen verplichten.
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Reserves en voorzieningen in (€)
30.01.02 Stadsvernieuwing
Stand per 31-12 ( in €)
30.01.02 Stimulering stedelijke
vernieuwing

jaarrekening
2000
22.351.810

begroting jaarrekening
2001
2001
19.750.971 22.199.416

verschil
2001
2.448.445

jaarrekening

begroting jaarrekening

verschil

2000
401.764

Stand per 31-12 ( in €)

2001
380.492

2001
547.163

2001
166.671

30.01.03 Stedelijke vernieuwing
4

Productomschrijving
Zoals hiervoor onder 1) is opgemerkt, is stedelijke vernieuwing gericht op verbetering van de
leefbaarheid en veiligheid, bevordering van een duurzame ontwikkeling en verbetering van de
woon- en milieukwaliteit, versterking van het economisch draagvlak, bevordering van de sociale
samenhang, verbetering van de bereikbaarheid, verhoging van de kwaliteit van de openbare ruimte
of anderszins tot structurele kwaliteitsverhoging van dat stedelijk gebied.
Met dit doel voor ogen is er een verdeelprogramma stedelijke vernieuwing opgesteld ten behoeve
van aanvragen van provinciale projectgemeenten. Bij beleidsbrief zijn de projectgemeenten medio
2001 nader geïnformeerd naar aanleiding van de in de 1e verdeelronde opgedane ervaringen. De
subsidie-regelgeving is bij deze beleidsbrief enigszins bijgesteld. Aan de voorbereiding van nieuwe,
nog integralere aanvragen (indiening uiterlijk 1 januari 2002), is veel energie besteed. Het beheer
van het provinciaal fonds integrale stedelijke vernieuwing heeft permanente aandacht gehad.
Monitoring en overleg over de uitvoering van de ontwikkelingsprogramma’s van middelgrote nietrechtstreekse gemeenten heeft in 2001 plaatsgehad. Er zijn intern nader verbindingen gemaakt
tussen vooral de fysieke en sociale pijlers van beleid. Er is in onze opdracht onderzoek uitgevoerd
naar de implementatie van ISV in de organisatie en financiële meerjarenbegroting van de 5
middelgrote gemeenten.
Het uitvoeringsbeleid van ISV heeft in IPO-verband en in het kader van het Rijksforum Fysiek
aandacht gekregen. De PPC-subcommissie voor Stedelijke vernieuwing heeft 3 keer vergaderd in
2001.

Prestaties en prestatie-indicatoren
In maart 2001 is een eerste verdeelprogramma voor de projectgemeenten samengesteld. Dit heeft
geleid tot een tiental subsidieverleningen c.q. –reserveringen. Op grond van een evaluatie is een
beleidsbrief voor de projectgemeenten vervaardigd, gericht op de indiening van integrale
aanvragen voor de volgende verdeelronde. De koppeling met bodemsanering is versterkt.
Met de vijf Brabantse programmagemeenten heeft een drietal keren (begeleidings)overleg
plaatsgehad. Eind 2001 is op basis van door ons geëntameerd onderzoek een studiedag
georganiseerd ten behoeve van ambtenaren en bestuurders van de M-5 en de provincie.
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30 Stedelijke Vernieuwing

5

30 Stedelijke Vernieuwing
Actualisatie van de ISV-bodemsaneringsparagraaf ten behoeve van het ministerie van VROM is in
2001 niet kunnen worden afgerond.
Ter bevordering van de integrale aanpak van stedelijke vernieuwing heeft in 2001 verdere ISVvoorlichting aan Brabantse gemeenten plaatsgehad, o.a. in regionale bijeenkomsten voor
gemeentelijke milieuambtenaren.
De financiële organisatie ten behoeve van geautomatiseerde periodieke bevoorschottingen aan de
M-5 is geregeld.

6

Exploitatie: lasten en baten (in €)
30.01.03 Stedelijke vernieuwing
apparaatskosten

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

0

0

0

0

direct
indirect

0
0

programmatische lasten
0930 3d
0930 3e
0930 3f

3.252.910

Bijdrage aan programmagemeenten voor
investeringsbudget stedelijke vernieuwing
Bijdrage aan projectgemeenten in het kader van
investeringsbudget stedelijke vernieuwing
Toevoeging aan reserve stedelijke
vernieuwing

totale lasten

8.991.202

19.779.003

-10.787.801

3.750.085

4.413.370

-663.285

2.019.277

1.197.980

821.297

3.252.910

3.221.840

14.167.653

-10.945.813

3.252.910

8.991.202

19.779.003

-10.787.801

3.252.910

7.780.516

14.167.653

6.387.137

1.210.686

5.611.350

4.400.664

8.991.202

19.779.003

10.787.801

baten
1930 3c
1930 3f

Rijksbijdrage inzake investeringsbudget
stedelijke vernieuwing
Onttrekking uit reserve stedelijke
vernieuwing

totale baten

3.252.910

Totaal
verschillen

0

Om rijksbudgettaire redenen zijn wijzigingen aangebracht in het voorschotritme van het rijk aan de
provincies. De in 2002 te ontvangen ISV-rijksuitkeringen zijn grotendeels reeds in 2001
ontvangen.
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Reserves en voorzieningen
30.01.03 Stedelijke vernieuwing
Stand per 31-12 ( in €)

jaarrekening
2000
3.252.910

begroting jaarrekening
2001
2001
5.459.238 12.004.388

Het zwaartepunt in de van het rijk te ontvangen middelen ligt in 2003 en 2004. Wij hebben de
meerjarenbegroting in 2001 aangepast op het met het ministerie afgesproken
bevoorschottingsritme.
Nadien is door het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
besloten de rijksuitkering van 2002 versneld in 2001 te doen plaatshebben.
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6.545.150
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31 Algemeen Financieel Beleid
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ALGEMEEN FINANCIEEL BELEID
Portefeuillehouder: Van Vugt

1

Beleidsomschrijving
In de voorgaande hoofdstukken is per beleidsonderdeel weergegeven wat de provincie
beleidsmatig heeft gerealiseerd, op welke manier en met inzet van hoeveel middelen.
Beleidsonderdeel 31 ver-schilt van deze algemene opzet, omdat de hiertoe behorende
productgroepen en producten niet duiden op te realiseren beleid, maar staan voor geldstromen.
Deze geldstromen hebben gemeen dat zij voornamelijk beleidsonafhankelijk zijn bepaald en
bovendien niet dienen ter dekking van specifiek beleid, maar een rol spelen in het te voeren
algemeen financieel beleid.
Tot het algemeen financieel beleid behoren het beleid m.b.t. het vermogensbeheer, de algemene
inkomstenbronnen van de provincie, alsmede aspecten van het algemeen begrotingsbeleid. Met
deze indeling in beleidsonderwerpen houdt de productindeling verband.
Doelstellingen
Het waarborgen van de zelfstandige financiële positie van de provincie.
Het handhaven van een reëel sluitende begroting op korte en middellange termijn.
Het verzekeren van een evenwichtige inkomstenontwikkeling, waaronder het in principe
voeren van een inflatievolgend beleid m.b.t. de opcenten motorrijtuigenbelasting.
Het uitvoeren van een evenwichtig beleid m.b.t. de kapitaaldienst, gericht op de aspecten
activering, rente, reserves, voorzieningen en kredietbewaking. De beleidsuitgangspunten
hiervoor worden geactualiseerd in een nieuwe Nota kapitaaldienst die in 2002 door PS wordt
vastgesteld.
Het optimaliseren van de treasuryfunctie, gericht op de financiële vermogenswaarden, de
geld-stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. De beleidsmatige
inkadering hiervan heeft gestalte gekregen in een door PS vastgesteld treasurystatuut (PS 7
dec.2001).
Het hanteren van kostendekkende legestarieven.
Het voeren van een restrictief beleid t.a.v. het gebruik van de post Onvoorzien.
Het voorzien in voldoende vrij aanwendbare dekkingsmiddelen voor de provinciale begroting
− zowel nieuwe financiële middelen als de inwisseling van oud voor nieuw − onder
handhaving van de beleidslijn dat de reële belastingdruk onveranderd blijft.
Het inzichtelijk maken van de koppeling tussen beleid en geld, dit ten behoeve van de
verschillende functies die de begroting vervult, te weten: de afwegings- en keuzefunctie, de
beheersfunctie, de verantwoordingsfunctie, de controlfunctie en de autorisatiefunctie.
Algemene dekkingsmiddelen en financieringsmiddelen (31.01)
De in omvang belangrijkste algemene dekkingsmiddelen van de provincie bestaan uit de inkomsten
van de provinciale opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting en de uitkering uit het
Provinciefonds. Daarnaast staan diverse overige algemene inkomsten, waaronder dividendopbrengsten, bespaarde rente door interne financiering en onttrekkingen aan reserves en voorzieningen, respectievelijk bij te schrijven rente en toevoegingen aan reserves.
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat ook de legesopbrengsten gerekend worden tot de
algemene inkomsten, maar functioneel worden verantwoord in die beleidsonderdelen van de
begroting waar de tegenhangende kosten zijn geraamd. Evenzo worden de dividenden uit
nutsbedrijven verantwoord op de functionele beleidsonderdelen.
Algemene stelposten (31.03)
Naast de begrotingspost Onvoorzien valt onder deze productgroep een aantal stelposten in relatie
tot het algemeen financieel beleid en beheer.
Saldo gewone dienst (31.04)
Behalve een zicht op de algemene geldstromen is het van belang een gekwantificeerd inzicht te
hebben in de vrije financiële ruimte waarbinnen nieuwe politieke afwegingen gemaakt kunnen
worden. Hiervoor dient de productgroep Saldo gewone dienst. Aangezien deze ruimte direct
afhankelijk is van aanpassingen in de begroting, ondergaat deze productgroep lopende het
begrotingsjaar diverse wijzigingen.

349

31 Algemeen Financieel
beleid

31 Algemeen Financieel Beleid

31 Algemeen Financieel Beleid
Omgevingsfactoren
Algemeen financieel beleid
aandeel Noord-Brabant in bruto uitkeringsbasis
Provinciefonds
aandeel Noord-Brabant in totale capaciteit
motorrijtuigenbelasting
wettelijk toegestane maximum aantal opcenten per 1 april
in % van de gefixeerde hoofdsom (en feitelijke heffing)
aantal personenauto's in Noord Brabant (peildatum
31december)
aantal motoren in Brabant
verhouding eigen vermogen / totaal vermogen
verhouding vreemd vermogen / totaal vermogen

2

Jaarverslag
2000
12,80%

begroting
2001
12,80%

jaarverslag
2001
12,8%

16,60%

16,80%

16,8%

76,0(58,4)

80,0 (59,5)

80,0 (59,5)

1.081.800

1.082.000

1.139.800

74.500

71.000

71.000

Stand van zaken beleidsrealisatie
Beleidsrealisatie Treasury.
In 2001 is door provinciale staten het Treasurystatuut vastgesteld. In dit statuut worden de kaders
vastgesteld waarbinnen de treasuryfunctie van de provincie wordt uitgeoefend, inclusief de
doeleinden.
De algemene doelstellingen van het treasurybeleid zijn:
Verkrijgen en handhaven van toegang tot de (Europese) financiële markten tegen acceptabele
condities.
Het beschermen van de organisatie tegen ongewenste financiële risico’s.
Minimaliseren van interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van
geldstromen en financiële posities.
Minimaliseren van de rentekosten van de leningen.
Optimaliseren van het rendement van de beschikbare liquiditeiten.
Optimaliseren van het rendement op vermogen.
Bij de uitvoering van het beleid zijn twee wettelijke beleidsmatige uitgangspunten bepalend. Dat
zijn de publieke taak waarvoor de leningen en garanties dienen en het prudent karakter van
uitzettingen. In het Treasurystatuut worden zowel de doelstellingen als de uitgangspunten nader
uitgewerkt.
Belangrijk instrument bij de bewaking van de voortgang van het treasurybeleid is de verplichte
treasuryparagraaf bij het Jaarplan/begroting en bij het Jaarverslag/jaarrekening. In de treasuryparagraaf bij dit Jaarverslag/jaarrekening wordt uitgebreid gerapporteerd wat de voortgang is
geweest bij het treasurybeleid in 2001.
Nieuw in 2001 in het treasurybeleid waren de introductie, via de per 1 januari 2001 in werking
getreden wet Fido (Financiering decentrale overheden), van de renterisico-norm en de berekening
van de kasgeldlimiet, twee wettelijke richtlijnen voor de beheersing van renterisico’s. Deze
richtlijnen zijn gehanteerd en niet overschreden.
Op deze plaats zijn verder vermeldenswaard de probleemloze invoering van de euro, het
liquiditeitsbeheer als gevolg van de verkoop van de aandelen BBA, de deelname van de provincie
in de ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte en de beleidsregels die door Gedeputeerde
Staten zijn vastgesteld ter bevordering van het onderbrengen van gegarandeerde geldleningen bij
het Waarborgfonds voor de Zorgsector.
De komende jaren zal verder invulling gegeven moeten worden aan de implementatie van het
totale treasurystatuut. Daarbij zijn in ieder geval van belang de ontwikkeling van een meerjarige
liquiditeitsplanning, het uitwerken en opnieuw vaststellen van de administratieve organisatie en de
ontwikkeling van een rentevisie.
De uitkomsten van het financieel beleid worden verder toegelicht in het tweede deel van dit jaarverslag daarbij gaat het met name om het rekeningsresultaat van het jaar 2001, de
vermogenspositie per 31 december 2001 en de toelichting op de risico’s in relatie tot het
weerstandsvermogen.
350

3

Budgetraming en -realisatie beleidsonderdeel (in €)
31

Algemeen Financieel Beleid

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

28.335.187

25.909.937

2.425.250

286.483.544 287.342.498

858.954

Totaal Lasten
Totaal Baten
Resultaat beleidsonderdeel

3.284.204
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31.01 Algemene dekkingsmiddelen en financieringsmiddelen
31.01.01 Financiering en beleggingen
4

Productomschrijving
Binnen dit product worden de rentelasten en –baten zichtbaar gemaakt die verband houden met een
tekort respectievelijk een overschot aan liquide middelen. Dit wordt het financieringsresultaat op
korte termijn genoemd.
Daarnaast worden op dit product de deelnemingen in de Nederlandse Waterschapsbank en de Bank
Nederlandse Gemeenten verantwoord. De overige deelnemingen worden elders in dit jaarverslag
verantwoord (met name onderdeel 18 Nutsvoorzieningen).

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Productieprestaties

jaarverslag
2000
6,0

Begrotingsrente (rekenrente) in %

6

begroting
2001
6,0

jaarverslag
2001
6,0

Exploitatie: lasten en baten (in €)
31.01.01 Financiering en beleggingen
Apparaatskosten

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

0

0

0

0

Direct
Indirect

0
0

Programmatische lasten
0000 4a
0020 5a
0020 5c

Rente van langlopende
financieringsmiddelen gebruikt voor de
financiering van de gewone dienst
Toevoeging rente aan bestemmingsreserves
Te verwachten lagere rentebesparing

Totale lasten

4.244.766

5.048.412

4.346.300

702.112

1.664.232

1.047.985

1.047.984

1

2.580.534

3.469.695
530.732

3.298.316
0

171.379
530.732

4.244.766

5.048.412

4.346.300

702.112

Baten
1000 4a
1010 1a
1010 1b
1020 5a

Bijdrage van de verdeeldienst wegens rente
Van kasgeld gebruikt voor de financiering
Van kapitaaluitgaven
Dividend van aandelen in de Nederlandse
Waterschapsbank
Dividend van aandelen in de NV Bank voor
Nederlandse Gemeenten
Bespaarde rente

totale baten

0
54.970

27.227

25.031

-2.196

94.386

58.991

71.697

12.705

10.720.497

13.535.084

13.535.083

-1

10.869.853

13.621.302

13.631.811

10.509

Totaal
verschillen

352

712.621

31.01.02 Algemene middelen
4

Productomschrijving
De belangrijkste algemene dekkingsmiddelen van de provincie zijn de opcenten op de hoofdsom
van de motorrijtuigenbelasting en de algemene uitkering uit het provinciefonds.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Productieprestaties
Aantal opcenten MRB vanaf 1 april in % van de gefixeerde
hoofdsom
Gemiddelde opbrengst per personenauto (in euro)
Aandeel opcentenopbrengst in totale baten gewone dienst
Aandeel uitkering provinciefonds in totale baten
Aandeel specifieke rijksuitkeringen in totale baten
Dekking begrotingsuitgaven door onttrekking uit reserves en
voorzieningen
Aandeel overige dekkingsmiddelen

6

jaarverslag
2000
58,4

begroting
2001
59,5

jaarverslag
2001
59,5

112
24%
20%
33%
5%

116
28%
23%
31%
7%

125

18%

11%

Exploitatie: lasten en baten (in €)
31.01.02 Algemene middelen
apparaatskosten

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

0

0

0

0

direct
indirect

0
0

programmatische lasten

0

0

0

0

totale lasten

0

0

0

0

120.554.477

129.182.188

131.284.849

2.102.661

82.415.460
14.612.199
48.319

90.616.907
12.120.446
36.303

91.189.834
12.120.445
81.814

572.927
-1
45.511

217.630.455 231.955.844 234.676.942

2.721.098

baten
1020 1a
1020 4a
1020 4c
1020 7b

Opbrengsten opcenten op de hoofdsom van
de motorrijtuigenbelasting
Algemene uitkering uit het Provinciefonds
Integratie-uitkering via het Provinciefonds
Teruggave in kader van de omzetbelasting

totale baten

Totaal
verschillen

2.721.098

De opcentenopbrengst van de motorrijtuigenbelasting over 2001 bedraagt afgerond € 131,3 mln
wat een voordelig resultaat betekent van € 2,1 mln ten opzicht van de laatste bijstelling in de
Najaarsnota 2001.
Ten aanzien van de juistheid en volledigheid van de ontvangen opcenten bestaat enige onzekerheid
omdat de provincie informatieafhankelijk is van het rijk. Op basis van de informatie bekend bij de
provincie wordt een zo juist mogelijke inschatting van de opbrengsten geraamd en wordt deze
inschatting periodiek beoordeeld. (Zie hiervoor ook de risicoparagraaf).
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De algemene uitkering uit het Provinciefonds laat een batig saldo t.o.v. de begroting zien van €
0,6 mln. E.e.a. vloeit voort uit een nacalculatie van het accres over de periode 1999-2001.

31.01.03 Reserves en voorzieningen
4

Productomschrijving
Op dit product worden de stortingen en onttrekkingen weergegeven van de reserves die niet
specifiek met een bepaald beleidsterrein samenhangen. De consequenties van een hogere of lagere
stand van reserves en voorzieningen, alsmede de rentebijschrijving aan reserves, zijn verantwoord
op product 31.01.01.

6

Exploitatie: lasten en baten (in €)
31.01.03 Reserves en voorzieningen
apparaatskosten

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

0

0

0

0

direct
indirect

0
0

programmatische lasten
0020 5b
0020 5n

43.781.890

19.917.281

21.516.011

-1.598.730

36.975.187
6.806.703

19.917.281

21.516.011

-1.598.730
0

43.781.890

19.917.281

21.516.011

-1.598.730

Onttrekking uit egalisatiereserve
102.101
financieringskosten
Onttrekking uit de algemene reserve
44.556.389
Onttrekking uit egalisatiereserve
2.219.862
financieringskosten
Onttrekking uit reserve incidenten handhaving milieu

102.101

102.101

0

38.263.698

38.931.643
0

667.945
0

179.578

179.578

39.213.322

847.523

Toevoeging aan de algemene reserve
Toevoeging aan ontwikkelingsfonds
Brabant 2050 (zie 01.01.12)

totale lasten

baten
1000 1b
1020 6a
1020 6h
1020 6i

totale baten

46.878.352

38.365.799
Totaal
verschillen

-751.207

Het verschil tussen de raming en realisatie van de toevoeging aan de algemene reserve ad € 1,6
mln betreft de overhevelingen van 2001 naar 2002 die in de informatieve slotwijziging van 2001
zijn opgenomen.
Het verschil tussen de raming en realisatie van de onttrekking aan de algemene reserve betreft het
besluit om de stichting regionale omroep brabant een extra exploitatiesubsidie te verlenen. (zie
tevens 22.07.01) E.e.a. is in de informatieve slotwijziging van de begroting 2001 verwerkt.
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Reserves en voorzieningen in (€)
31.01.03 Algemene reserve (vrije gedeelte) jaarrekening
2000
Stand per 31-12 ( in €)
15.845.120

begroting jaarrekening
2001
2001
25.124.705 25.124.705

verschil
2001
0

31.01.03 Algemene reserve (overheveling) jaarrekening
2000
Stand per 31-12 ( in €)
8.122.344

begroting jaarrekening
2001
2001
14.387.508 14.387.508

verschil
2001
0

begroting jaarrekening

verschil

31.01.03 Algemene reserve
(doorgeschoven ruimte)

jaarrekening
2000
36.570.820

Stand per 31-12 ( in €)
31.01.03 Egalisatie financieringskosten
Stand per 31-12 ( in €)

jaarrekening
2000
272.268

2001
22.166.240

2001
22.166.240

2001
0

begroting jaarrekening
2001
2001
272.268
788.571

verschil
2001
516.303

Algemene reserve (vrije gedeelte)
Rekening houdend met de toevoeging van het rekeningsresultaat aan de Algemene reserve (vrije
gedeelte) ad € 7.820.663,- komt de stand van dit gedeelte van de AR per 31-12-2001 uit op €
25.124.705.
Algemene reserve (gedeelte overhevelingen)
Gedurende het jaar 2001 is € 3.331.552 aan de AR gedeelte overhevelingen toegevoegd i.v.m.
tussentijdse overhevelingen van 2001 naar 2002 en verder. Aan dit gedeelte van de AR is in 2001
€ 7.550.823 onttrokken i.v.m. de inzet in 2001 van overgehevelde bedragen uit voorgaande jaren.
Rekeninghoudend met de storting in verband met de overhevelingen die per eind 2001
plaatsvonden tot een totaal bedrag van € 10.484.435,- komt dit gedeelte van de AR uit op een
stand per 31-12-2001 van € 14.387.508,-.
Algemene reserve (doorgeschoven ruimte)
De bestedingsruimte die binnen de algemene reserve wordt doorgeschoven bestaat uit een storting
van € 17.929.178 en een onttrekking van € 32.333.758,-. Het saldo van dit gedeelte ultimo 2001
komt uit op € 22.166.240,-.
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31.03 ALGEMENE STELPOSTEN
31.03.03 Algemene stelposten
4

Productomschrijving
Dit product omvat een aantal algemene stelposten en de post onvoorzien.

6

Exploitatie: lasten en baten (in €)
31.03.03 Algemene lasten en baten
apparaatskosten

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

0

0

0

0

direct
indirect

0
0

programmatische lasten

-96.362

0020 9a

Kapitaallasten in de loop van het jaar ontstaan

0020 9d
0030 1a
0030 2a

Stelpost overige financiele risico's
Onvoorziene uitgaven
Apparaatskosten in de loop van het jaar ontstaan

0170 1e

Verschillen op kostenplaatsen

3.369.493

-96.362

3.363.694

1

1

0
388.124
2.981.368

0
388.124
2.981.368

-96.362

totale lasten

5.799

5.799

-5.799

3.369.493

5.799

3.363.694

1.621.182

0

-1.621.182

919.402
15

0
0
0

-919.402
-15
0

2.540.599

0

-2.540.599

baten
1020 9a

Kapitaalbaten in de loop van het jaar ontstaan

1020 9b
1030 1c
1030 2b

Stelpost afwikkelingsverschillen
Stelpost Euro-conversie effecten
Apparaatskosten in de loop van het jaar ontstaan

totale baten

0

Totaal
verschillen

823.095

Na afloop van het dienstjaar worden de gerealiseerde bedragen m.b.t. kapitaallasten,
apparaatskosten en afwikkelingsverschillen op de functionele posten geboekt. Dit leidt ertoe dat de
desbetreffende posten geen realisatie meer kennen. Het saldo van de genoemde posten komt hier
als voordelig verschil naar voren en als nadelig verschil op de functionele posten.
De post onvoorzien is bij de Nota van aanbieding 2001 opgehoogd met € 317.646 tot een niveau
van € 453.780 (f 1.000.000,-). Uit onvoorzien is in 2001 de voorfinanciering van de kosten van de
conferentie pleegzorg ad € 45.378,- (8e wijz.) gedekt. Bij de 12e wijziging is dit bedrag in het
kader van de besluitvorming over de Voorjaarsnota weer aan de post onvoorzien toegevoegd. De
overige uitgaven t.l.v. onvoorzien betreffen: de aanvullende opdracht aan accountant ad € 35.656,(16 e wijz.) , gemaakte kosten ad € 30.000,- i.v.m. bezoek van ZKH Prins Willem Alexander en
zijn verloofde (17e wijz.) en de kosten van het samenstellen van de jaarrekening 2001 van het
nazorgfonds gesloten stortplaatsen ad € 15.903,-.(informatieve slotwijziging).
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31.04 SALDO GEWONE DIENST
31.04.01 Saldo gewone dienst
4

Productomschrijving
Onder dit product wordt het saldo van de gewone dienst weergegeven. Een nadere toelichting op
het resultaat en de samenstelling daarvan wordt gegeven in het tweede deel van dit jaarverslag.

6

Exploitatie: lasten en baten (in €)
31.04.01 Saldo gewone dienst
apparaatskosten

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

0

0

0

0

direct
indirect

0
0

programmatische lasten
0020 5l
0020 8a

11.722.787

Toevoeging saldo gewone dienst aan
algemene reserve
Stelpost in te zetten begrotingsruimte

1

11.722.787

18.305.098

-18.305.097

18.305.098

-18.305.098

1

totale lasten

1

11.722.787

1

18.305.098

-18.305.097

0

0

0

0

baten
totale baten

Totaal
verschillen

-18.305.097

Het voordelig saldo van de jaarrekening 2001 bedraagt € 18.305.098. Dit bedrag wordt in 2002
toe-gevoegd aan de algemene reserve. Voor € 7.820.663. betreft dit doorgeschoven ruimte naar
2002 en voor € 10.484.435. betreft dit het saldo van de overgehevelde bedragen uit 2001 naar
2002 en verder.
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BEDRIJFSVOERING
Portefeuillehouders: Van Vugt, Boelhouwer

Beleidsomschrijving
Bedrijfsvoering is het zodanig inrichten en laten functioneren van de ambtelijke organisatie dat
optimale condities bestaan om het beleid van het provinciaal bestuur voor te bereiden en uit te
voeren.
De organisatie van de ondersteunende functies zal efficiënt moeten zijn en ten dienste moeten staan
aan het primaire proces. De disciplines van waaruit hieraan wordt bijgedragen (personeel en
organisatie, informatie en automatisering, financiën etc.) staan daarbij niet op zichzelf maar leveren
vanuit één geïntegreerd kader hun eigen specifieke bijdrage. De belangrijkste kenmerken van dit
geïntegreerde kader zijn:
a. Een systeem van planning en control dat sturing en verantwoording op concrete resultaten en
prestaties mogelijk maakt en dat aansluit bij de verantwoordelijkheden zoals die binnen de
organisatie liggen;
b. Een managementstijl in het bedrijf die niet alleen gericht is op de voortbrenging van
produkten in het kader van beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering maar waarin tevens
permanent en systematisch gestuurd wordt op kwaliteitsverbetering en resultaatverbetering;
c. Een strategisch personeelsbeleid waarmee we de beste mensen aantrekken en het beste uit
mensen halen. De professie zal zich daartoe op de arbeidsmarkt moeten profileren als een
moderne en aantrekkelijke werkgever en een prestatiegerichte beloningssystematiek moeten
hebben;
d. Het vanuit de juridische functie bijdragen scheppen van randvoorwaarden voor en bijdragen aan
de juridische kwaliteit van provinciale besluitvorming;
e. De informatie en automatiseringsinfrastructuur moet storingsloos functioneren om het
primaire proces, dat steeds meer op informatietechnologie leunt, optimaal te ondersteunen.
Gelet op de snelle ontwikkelingen op het gebied van Informatie en Communicatietechnologie
dienen strategische vernieuwingen adequaat te worden opgepakt en geïmplementeerd;
f. De facilitaire organisatie is efficiënt en klantgericht en kent een adequate budget-methodiek
die zoveel mogelijk de opdrachtgever de beschikking over het budget geeft;
g. Een bijdrage leveren aan een slagvaardige, betrouwbare en controleerbare provincie door de
documenten gericht aan of gemaakt door of namens het provinciaal bestuur toegankelijk te
maken, correct te beheren, voor raadpleging beschikbaar te stellen en het behandelingsproces
daarvan te administreren.

2

Stand van zaken beleidsrealisatie
In het bestuursaccoord 1999-2003 is vastgelegd dat er aanzienlijk in de organisatie geïnvesteerd zal
moeten worden om de inhoudelijke beleidsambities waar te maken. Deze investering waarmee in
de begroting 2000 een begin is gemaakt, is in 2001 voortgezet en geïntensiveerd. In de
voorjaarsnota 2001 zijn de voorstellen daartoe expliciet gemaakt.
Met betrekking tot Organisatie-ontwikkeling en invoering kwaliteitsmanagement:
Voortzetting van structurele verhoging van de investering in de ontwikkeling van personeel en
organisatie.
Voortzetting (met veel inzet) van de in 2000 in gang gezette invoering van kwaliteitsmanagement met behulp van het INK-model
Ook in interprovinciaal verband is gekozen voor een strategisch personeelsbeleid waarin
wordt gekoerst op moderniseringen met extra investeringen in managementtools en
persoonlijke ontwikkelingsplannen
Kwaliteitsontwikkeling (INK): Brabant Zichtbaar Beter.
September 2000 is het startsein gegeven voor het project Brabant Zichtbaar Beter. De opgave van
dit project is om de kwaliteit en externe gerichtheid van de provinciale organisatie structureel te
verbeteren. Als instrument om deze opgave te faciliteren is gekozen voor het INK-management
model, een veel gebruikte methode in zowel profit als non profit omgeving.
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De doelstelling voor de provinciale organisatie is om eind 2003 een - in INK-termen- een fase III
organisatie te zijn.
Dit houdt onder andere in dat in 2003:
De klanten van de provincie beter bediend worden
Er in de organisatie sprake is van een vanzelfsprekende samenwerking te behoeve van die
externe klant
De werkprocessen regelmatig doorgelicht en structureel verbeterd worden
Medewerkers zich ontwikkelen tot professionals en als zodanig worden aangestuurd
De maatschappij de meerwaarde van de provincie herkent.
Vanaf december 2000 tot en met februari 2001 is de gehele organisatie met behulp van het INKmanagementmodel systematisch doorgelicht. Zowel het management als de medewerkers hebben
aangeven waar volgens hen de provincie staat, de zogenaamde positiebepaling. Deze analyses
hebben op afdelingsniveau plaats gevonden . In grote lijnen waren provinciebreed de uitkomsten:
De medewerkers van de provincie verstaan hun vak, maar hebben moeite met samenwerken
met collega’s van andere afdelingen
De organisatie is beter in het ontwikkelen van beleid dan in het implementeren ervan
Kennis zit in de hoofden van mensen en is lastig toegankelijk voor anderen
Er zijn weinig meetgegevens die de prestaties van de provincie objectiveren. Zo meten we de
tevredenheid noch van onze klanten, noch die van de medewerkers.Ook gegevens over de
werkprocessen zijn nog niet optimaal
Aan de hand van deze doorlichtingen zijn verbeteracties opgezet, gedeeltelijk op concernniveau,
voor een gedeelte op afdelingsniveau. Voorbeelden van verbeteracties op provinciaal niveau zijn:
Het houden van een medewerkerstevredenheidsonderzoek, de zogenaamde personeelsmonitor
De werkprocessen doorlichten en verbeteren vanuit het klantfocus
Projecten met klanten om te achterhalen wat onze sterke en zwakke punten zijn, zodat we
weten waarop we moeten verbeteren, zie ook het vorige.
In 2001 is vervolgens flink aangepakt. Zo is het bedrijfsconcept ontwikkeld en geïmplementeerd
dat beschrijft hoe de ambtelijke organisatie wil werken. We hebben nu een referentie kader dat het
mogelijk maakt elkaar aan te spreken, gezamenlijk te werken aan een hoger niveau van
dienstverlening etc.
Daarnaast hebben we in mei een personeelsmonitor gehouden en weten we nu van 61% van de
medewerkers (de response) wat ze wel waarderen en wat niet. Aan de hand hiervan zijn zowel op
concernniveau als op afdelingsniveau inmiddels de eerste verbeteringen gerealiseerd.
Ook hebben de eerste projecten met klanten plaats gevonden. Zo is er een onderzoek geweest in
de gemeentelijke organisatie van Veghel naar wat de provincie goed en minder goed doet. Ook dit
onderzoek is input voor aanpassingen in onze werkwijze. Maar ook andere projecten met klanten
zijn opgestart.
Ook zijn de eerste werkprocessen in kaart gebracht en inmiddels verbeterd vanuit het klantfocus
en de interne samenwerking.
Op afdelingniveau is het ook het nodige werk verzet: van beter projectmatig werken tot het voor
elkaar de telefoon opnemen.
In 2002 gaan we door met structureel verbeteren, want we zijn er nog niet. Inmiddels doen zo’n
400 medewerkers actief mee en dat aantal zal in 2002 alleen maar toenemen. Door die inzet liggen
we op schema voor onze opgave voor 2003. Voor 2002 ligt het focus op de klant en de aanpassing
van onze werkwijze vanuit dat perspectief..
Bijzonder aan het project Brabant Zichtbaar Beter is dat het wordt gedragen door eigen mensen:
er komt nauwelijks een externe consultant bij kijken. Zo’n 25 mensen vanuit de eigen organisatie
zijn de fakkeldragers en ondersteunen afdelingen, medewerkers en managers bij hun
ontwikkelopgave. Deze zogenaamde procesbegeleiders besteden één dag per week aan hun
opgave, werken als interne organisatie adviseur – die de overige vier dagen gewoon subsidies
verlenen, handhavingstaken verrichten, waterbeleid ontwikkelen - en vormen een zichtbaar
netwerk van mensen – tussen de vijfentwintig en zestig jaar oud- die vinden dat het beter kan en
die daarvoor hun nek durven uit te steken.
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Ontwikkelingstraject Ondersteunende Organisatie (OOO).
Binnen de kaders van het project Brabant Zichtbaar beter, maar wel als een apart onderdeel
daarvan is in 2001 de ontwikkeling van de ondersteunende organisatie opgepakt
(ontwikkelingstraject Ondersteunende Organisatie: OOO). Doelstelling van dit traject was de
ondersteunende organisatie zodanig te organiseren en te ontwikkelen dat de aansturing van de
organisatie vanuit de twee kristallisatiepunten: concern (DR) en afdelingen (Integraal Managers)
beter, d.w.z. effectiever en efficienter ondersteund zou kunnen worden; kortom
kwaliteitsontwikkeling van de bedrijfsvoering, met als uitgangspunt:
- Eenheid in beleid;
- Professionaliteit;
- Continuïteit.
Dit traject heeft ertoe geleid dat eind 2001 de ondersteunende afdelingen per dienst zijn
opgeheven. De taken en personele capaciteit van deze afdelingen zijn deels ondergebracht bij de
afdelingen ter ondersteuning van het afdelingsmanagement, deels bij de centrale
middelenafdelingen en deels bij de ondersteuning Directieraad.
Hiermee is de eerste fase van het Ontwikkelingstraject Ondersteunende Organisatie afgerond.
Voor deze eerste fase zijn de daarvoor bij de Voorjaarsnota 2000 beschikbaar gestelde middelen
(stelposten ondersteuning management en ondersteuning bedrijfsvoering) niet nodig geweest. Deze
zijn in 2001 dan ook niet benut.
Het ontwikkelingstraject is echter nog niet afgerond. In 2002 zal de tweede, minstens zo
belangrijke fase, opgepakt en uitgewerkt moeten worden. Zaken die hierbij aan de orde komen
zijn opleiding en ontwikkeling van medewerkers in hun nieuwe rol en het herinrichten en
beschrijven van ondersteunende processen. Voor deze tweede fase zal in 2002 en in 2003 nog een
substantiele inspanning geleverd moeten worden, waarvoor naast de in die jaren reeds beschikbare
middelen ook de in 2001 nog niet aangewende middelen noodzakelijk zijn.

3

Budgetraming en -realisatie beleidsonderdeel (in €)
32

Bedrijfsvoering
Totaal Lasten

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

110.417.785 105.199.108

5.218.677

Totaal Baten

15.393.887

Resultaat beleidsonderdeel

14.435.289

-958.599
4.260.078
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32.10 BELEIDSONTWIKKELING
32.10.01 Beleidsontwikkeling
4

Productomschrijving
De beleidsontwikkeling ten aanzien van de bedrijfsvoering betreft het totaal van activiteiten
waarmee het bedrijfsvoeringsmodel dat de provincie nastreeft, geoptimaliseerd wordt. In de
verschillende vormen van onderlinge samenwerking tussen de verschillende middelen-aspecten
worden –veelal samen met de lijnmanagers of hun vertegenwoordigers uit het primaire procesvernieuwingen ontwikkeld.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Organisatieaspecten
In IPO-verband is een nieuwe systematiek afgesproken met betrekking tot functiewaardering,
beoordeling en beloning. In de CAO 2002 - 2003 is de invoering ervan sectoraal op 1-1-2004
of 1-1-2005 bepaald. Het besluit daarover valt uiterlijk 1 juli 2003.
met behulp van het INK-model is de organisatie-ontwikkeling organisatiebreed ingezet.
Zowel op concernniveau als op afdelingsniveau is een veelheid aan verbeterprojecten ingezet.
In 2001 heeft een personeelsonderzoek plaatsgevonden op basis waarvan gerichte
verbetervoorstellen zijn opgepakt. De uitvoering van een organisatie-breed klantenonderzoek
wordt opgepakt in 2002.
Zowel in afzonderlijke afdelingen, als organisatiebreed voor de functie van afdelingshoofd, is
gestart met de opzet van competentieprofielen. Deze sluiten aan bij de ontwikkeling die
deorganisatie doormaakt, vastgelegd in missie, visie en bedrijfsconcept en de richting zoals
die is aangegeven in de zogenaamde "houtskoolschets". Op basis van de discussies die over
deze laatste notitie zijn gevoerd, zijn de taken en competenties voor de functie van
afdelingshoofd opgezet en zullen die van Lid Directieraad/Directeur en Bureauhoofd in 2002
volgen. Er is een begin gemaakt met de Jaargesprekken, waarin het al dan niet invullen van
de afgeproken taken en het voldoen aan de competenties, belangrijke onderdelen vormen.
Personele aspecten
Bij de doorvoering van beleidselementen uit de voorgaande CAO is met name aandacht
gegeven aan de invoering van de Jaargesprekken en de aanstelling ïn algemene dienst". Op
laatstgenoemde ontwikkeling wordt hierna ingegaan in het kader van het nieuwe mobiliteitsen loopbaanbeleid.
Op de invoering van de Jaargesprekken per 1-1-2002, is geanticipeerd door het houden van
pilots in enkele afdelingen, de evaluatie ervan en de trainingen voor leidinggevenden en
medewerkers.
De organisatiebrede Risico-inventarisatie en -evaluatie is gehouden met ondersteuning van
een deskundige van de Arbodienst. De uitkomsten zijn aan het management toegelicht, o.a.
in een managementbijeenkomst, en aan ieder afdelingshoofd afzonderlijk waar het de
verschillende afdelingen betreft. Volgend hierop zijn per functie(-soort) functierisicoprofielen opgesteld. Deze geven aan de verantwoordelijke leidinggevenden en de betrokken
medewerkers informatie over de risico's die de uitoefening van hun provinciale taak met zich
mee kan brengen. Over het voorkómen van die risico's worden op de situatie toegesneden
adviezen gegeven.
Het mobiliteits- en loopbaanbeleid van de provincie behoeft aanpassing aan de huidige
situatie: uitgaande van leeftijdsopbouw van de medewerkers, de toekomstige situatie op de
arbeidsmarkt, de gewenste diversiteit in de instroom, de kwaliteit van het management en de
aanstelling "in algemene dienst". Deze nu voor alle medewerkers geldende vorm van
dienstverband, benoemt medewerkers voor in principe maximaal 5 jaar in hun functie. Eind
2001 zijn alle provinciemedewerkers hierover schriftelijk geïnformeerd. De verdere
ontwikkeling van het onderhavige beleid zal in het volgende jaar vormgegeven worden.
De invoering van de Jaargesprekken werd dit jaar voorbereid (zie voorgaand). Er zijn pilots
gehouden en diverse trainingen zijn georganiseerd voor leidinggevenden en medewerkers,
opdat zij voldoende met de inhoud bekend zijn op het moment van definitieve invoering op 11-2002.
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Aansluitend op deze invoering zal de komende jaren verder gewerkt worden aan de
koppeling van prestaties en houding aan beloning. Het sectoraal afgesproken nieuwe
beoordelings- en beloningssysteem ondersteunt die ontwikkelingsrichting. De aansturing van
de kwaliteit van de uitvoering binnen de provinciale organisatie zal gelijke tred moeten
houden met de algemene kwaliteitsontwikkeling van de organisatie. Wanneer de organisatie
de systeemgerichte (INK)fase doorloopt, maar zeker in de ketengerichte fase, biedt de
nieuwe beoordelings- en beloningssystematiek duidelijke kansen voor beïnvloeding ervan
door de "klanten" van de organisatie. Het naar buiten gericht functioneren van organisatie en
individu zal ermee worden gestimuleerd.
De positie van de provincie Noord-Brabant op de arbeidsmarkt blijft de aandacht vragen,
zeker wanneer demografische ontwikkelingen daarbij in het oog worden gehouden. Er is
actueel in de breedte van de ambtelijke organisatie niet zozeer sprake van ernstige
personeelsvoorzienings-problemen. Met genoemde demografische situatie en de vergrijzing
die zich ook binnen de provinciale organisatie voordoet, wordt er wel van uitgegaan dat in de
nabije toekomst de arbeidsmarktpositie van de provincie moeilijker zal worden. Voor het
interne Personeelsbeleid zal op dit punt aansluiting gezocht worden op het provinciale project
"Ontgroening en Vergrijzing". Het versterken van de interne positie van de provincie als
werkgever en werken aan de daar direct aan verbonden positie als aantrekkelijk werkgever
op de externe arbeidsmarkt houden onze aandacht. Het instellen van een centraal transfer- en
informatiecentrum zal daarbij nader worden overwogen.

Financiële aspecten
BTW-Compensatiefonds
De invoering van het BTW-Compensatiefonds was in eerdere instantie voorzien in 2002. Dit
is uitgesteld , voor zover nu bekend, tot 2003. In 2002 zullen de budgettaire gevolgen van de
invoering van het BTW-Compensatiefonds en de consequenties voor de administratieve
organisatie worden voorbereid. Het beschikbare budget voor de invoering van het BTWCompensatiefonds is overgeheveld van 2001 naar 2002.
Invoering euro
De voorbereiding van de invoering van de euro heeft in 2001 plaatsgevonden. Per 1 augustus
zijn de financiële systemen omgeschakeld op de euro en zijn alle processen met financiële
gegevens verder in euro gevoerd.
Financieel effect vervreemding nutsbedrijven
Een provinciaal standpunt inzake de financieringspositie van de provincie als gevolg van de
vervreemding van nutsbedrijven is naar latere jaren doorgeschoven. Dit als gevolg van het
feit dat de vervreemding van aandelen in nutsbedrijven op een langere termijn is gesteld.
Treasury paragraaf
Vanaf 2001 is een treasury-paragraaf in begroting en jaarverslag een wettelijke verplichting
geworden. In de begroting 2001 is voor de eerste keer een treasury-paragraaf opgenomen.
Gelet op de eisen die in treasury statuut zijn vastgesteld met betrekking tot de treasuryparagraaf zal deze treasury-paragraaf in de komende jaren verder worden ontwikkeld.
Invordering van de belasting op de grondwateronttrekking
Het systeem voor de invordering van de belasting op de grondwateronttrekking is in 2001
verder ontwikkeld. Implementatie zal in 2002 uitgevoerd worden.
3e Nota Kapitaaldienst
In september 2001 is de startnotitie voor het opstellen van de 3e Nota Kapitaaldienst
afgerond. De notitie geeft aan hoe de 3e Nota Kapitaaldienst tot stand zal komen en op welke
wijze de staten-commissie bij het proces betrokken wordt.
Nazorgfonds
Inzake het beheer van het Nazorgfonds Gesloten Stortplaatsen Provincie Noord-Brabant is in
2001 voor de eerste keer een jaarverslag opgesteld: jaarverslag 2000. Vaststelling daarvan
door het Algemeen Bestuur van het Nazorgfonds (het College van GS) heeft plaatsgevonden
in het najaar van 2001. Vanaf het boekjaar 2001 zal de jaarrekening van het Nazorgfonds
worden geconsolideerd in het jaarverslag/jaarrekening van de provincie.
Informatie- en automatiseringsaspecten.
Op basis van de provinciale visie en missie zijn een aantal thema’s geformuleerd waarop het
strategisch informatiebeleid zich de komende jaren zal richten. Het betreft de volgende
thema’s: e-government, kennismanagement, relatiebeheer, integrale bedrijfsvoering en
actuele ICT-voorzieningen .
Voor de Helpdesk is een kwaliteitsmodel ontwikkeld (ITIL-processen voor beheer). De
implementatie hiervan is gestart en loopt door in 2002.
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Juridische aspecten.
Herziening van de werkwijze/organisatie bezwaar- en beroepscommissie
Wegens capaciteitsproblemen is het project later opgestart dan gepland. In september 2001 is
een workshop over de toekomst van de hoor- en adviescommissies georganiseerd, waaraan is
deelgenomen door 25 provinciale ambtenaren. In het laatste kwartaal van 2001 is begonnen
met het voorbereiden van een voorstel voor de Directieraad en GS tot wijziging van de
huidige samenstelling en werkwijze van de hoor- en adviescommissies. Naar verwachting is
dit voorstel eind februari 2002 gereed.
Voorbereiding consequenties wijzigingen Algemene wet bestuursrecht.
In het zicht van de inwerkingtreding - te verwachten maart 2002 - van de 1e Evaluatiewet
Awb en de Wet kosten bestuurlijkevoorprocedures zijn model-formulieren, -beschikkingen en
-brieven ontwikkeld en voorlichtingssessies ten behoeve van de organisatie voorbereid.
Juridische verankering van Europees rechtelijke aspecten in beleids- en juridische
procedures.
In het voorjaar 2001 is de Europa-checklist gepresenteerd, die organisatiebreed gehanteerd
wordt bij de voorbereiding van besluitvorming.
Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de Europese verordeningen en richtlijnen die
van belang zijn voor de diverse beleidsonderdelen van de provincie. Er is een notitie
opgesteld Informatie(bronnen) met betrekking tot Europa, voorzien van directe koppelingen
naar bronnen op het Internet, met als doel de medewerkers van de provincie een
aanknopingspunt te bieden voor het vinden van relevante (juridische) informatie met
betrekking tot Europese aangelegenheden.
Invoering van de op de eisen van de organisatie afgestemde mandateringsstructuur.
Begin mei 2001 heeft binnen Directieraad discussie plaatsgevonden omtrent
mandaatstsructuur. Afgesproken werd na besluitvorming over het zogenaamde OOO-traject
een hernieuwde discussie over mandaat in aug/sept 2001 te starten.
In het najaar van 2001 hebben Deloitte & Touche Juridische adviseurs een onderzoek
afgerond naar de systematiek voor een mandaatregeling die het beste zou passen bij de door
de provincie Noord-Brabant gekozen besturingssytematiek van integraal management. In
vervolg hierop wordt thans gewerkt aan een plan van aanpak voor een proces met als
einddoel het presenteren van een voorstel aan Gedeputeerde Staten hoe de thans geldende
mandaatregeling kan worden aangepast aan de organisatie van nu en aan de in de afgelopen
jaren gebleken behoeften op dit terrein.
Uitvoering van het project juridische kwaliteitszorg.
Ten behoeve van het project Juridische Kwaliteitszorg (JKZ) is met inschakeling van externe
deskundigheid in 2001 een onderzoek (legal audit) uitgevoerd naar de juridische kwaliteit van
de organisatie, werkwijzen en producten binnen de Provincie Noord-Brabant. Daarnaast is
een benchmark-onderzoek gedaan, waarbij medewerkers van andere organisaties zijn
gevraagd naar hun ervaringen met Juridische Kwaliteitszorg, teneinde hiervan te kunnen
leren. Eind 2001 is de definitiestudie JKZ afgerond, waarin de resultaten van de legal audit
en het benchmarkonderzoek zijn weergegeven. Op basis van deze resultaten worden in 2002
een aantal verbeteractiviteiten geselecteerd, die vervolgens worden uitgevoerd.
Documentaire Informatievoorzieningsaspecten.
- In 2001 is de Documentaire Informatievoorziening parallel aan het OOO-traject
gereorganiseerd. Met dit traject zijn de organisatorische randvoorwaarden gerealiseerd om de
in juni 2001 vastgestelde beleidsvisie “Realisatieplan toekomstvaste inrichting en werkwijze
documentaire informatievoorziening” te kunnen implementeren en realiseren.
Facilitaire dienstverleningsaspecten.
Het vaststellen van het inkoopbeleid is niet langer beperkt tot facilitaire producten en diensten
maar maakt onderdeel uit van een concernbrede proces over het aanbestedingsbeleid. Het
proces van beleidsvorming is niet afgerond in 2001. Wel is voor de facilitaire aankopen de
inkoop-procedure gereed.
De facilitaire producten & dienstengids is gereed en up-to-date. Dit heeft echter meer inzet
van personele capaciteit gevraagd dan verwacht als gevolg waarvan een interactieve en
digitale catalogus nog niet gerealiseerd is.
De decentralisatie van facilitaire budgetten wordt in samenhang met andere budgetten in 2002
voorbereid, zodat een en ander met ingang van 1 januari 2003 kan werken. Als basis
daarvoor worden alsdan ook dienstverleningsovereenkomsten geëffectueerd.
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Exploitatie: lasten en baten (in €)
32.10.01 Beleidsontwikkeling

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

(1.687.231)

(1.776.231)

(-89.000)

96.351

29.235

67.116

69.124
27.227

27.436
1.798

41.688
25.429

0

96.351

29.235

67.116

0

0

0

0

apparaatskosten
programmatische lasten
2T

2U

0

Overige kosten
Kosten juridische aangelegenheden

totale lasten
baten
totale baten

Totaal
verschillen
Toelichting
Kosten juridische aangelegenheden.
Een bedrag ad € 25.428,81 is bij de Voorjaarsnota 2001 ter beschikking gesteld met het oog op
uitgave (voornamelijk) 1e helft 2002. Dit bedrag is overgeheveld naar 2002.
Overige kosten.
Het restant op de post 2T Overige kosten betreft de voor uitvoering beleidsevaluatie,
horizonplanning en bedrijfsdoorlichting beschikbaar gestelde middelen. Hoewel in 2001 een
belangrijk deel van de voorbereidende werkzaamheden in dit kader is opgepakt (m.n. op het
terrein van beleidsevaluatie en horizonplanning) zijn nog geen kosten gemaakt.
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32.11 PLANNING EN CONTROL
32.11.01 Planning en control
4

Productomschrijving
Dit product voorziet zowel in de ontwikkeling als in de uitvoering van kaders, documenten,
processen en informatie met behulp waarvan bestuur en management de organisatie kunnen
aansturen. Hieronder valt de totstandkoming van de begroting- en verantwoordingsstukken ten
behoeve van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten (jaarplan/begroting -in-één-oogopslag,
jaarplan/begroting, begrotingswijzigingen, voorjaarsnota, najaarsnota, afdelingsplannen,
managementrapportages en het jaarverslag). In de vormgeving van het instrumentarium wordt
aangesloten bij de eisen die aan het functioneren van de organisatie zijn gesteld en waarop dus ook
de aansturing is gericht nl de eenheid van bestuur, de doelrealisatie, een efficiënte manier van
werken en de integrale kwaliteitszorg.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Beleidsprestaties
Met het oogmerk de bruikbaarheid van het planning- en controlinstrumentarium in het
algemeen te verbeteren, is in 2001 gericht gewerkt aan de opzet van het Jaarplan 2002, de
voorbereiding van de op zet van het Jaarverslag 2001 en overigens aan de verdere
ontwikkeling van afdelings-plannen als een wezenlijk instrument in het voor de provincie
geldend samenhangend stelsel van sturingsinstrumenten.
In het kader van kwaliteits- en organisatie-ontwikkeling (INK) is in de hele organisatie het
beschrijven van (werk)processen opgepakt met het oog op het realiseren van een
samenhangende, volledige en actuele administratieve organisatie.
In concernmaraps en jaarverslagen is meer aandacht besteed aan de analyse van financiële
resultaten.
Het duidelijk leggen van de relatie tussen beleidsprestaties enerzijds en middeleninzet
anderzijds ter verbetering van de informatievoorziening t.b.v. bestuur en management is een
van de doel-stellingen voor de verbetering van onze planning- en controlducumenten. In 2001
is bij de verdere ontwikkeling van de diverse planning- en controldocumenten vanuit deze
doelstelling gewerkt.
De verdere ontwikkeling van personele planning en control is in 2001 invulling gegeven door
verdere ontwikkeling van het Personeelskostenbeheerssysteem om het management gerichte
op basis van de personele budgetten en de realisatie daarop gerichte stuurinformatie te geven
ten aanzien van (de uitputting van ) hun personele budgetten. Tevens zijn eerste aanzetten
gegeven om informatie over formatie en bezetting, formatiebeheer en tijdschrijven integraal
onderdeel te laten uitmaken van de planning- en controlcyclus en personele planning en
control. Deze aanzetten zullen in 2002 verder uitgewerkt worden.
In 2001 heeft de voorbereiding plaatsgevonden van de implementatie van gestructureerde
beleidsevaluatie en de organisatie van het proces van Horizonplanning. De daadwerkelijke
implementatie van deze instrumenten zal in 2002 en 2003 worden opgepakt evenals de
ontwikkeling van een systeem van systematische bedrijfsdoorlichting.
In 2001 is de openbare aanbesteding van de accountantsfunctie uitgevoerd. Daarvoor is een
procedure vastgesteld en zijn de selectiecriteria en de gunningscriteria opgesteld. Medio
januari 2002 heeft dit geleid tot de keuze voor een accountant voor de periode van vijf jaar,
ingaande het boekjaar 2002. De aanbestedingsprocedure heeft geleid tot een structurele
vermindering van de accountantskosten van ten minste € 30.000,= per jaar.
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Productieprestaties
Aantal rapportages Personeelskosten Beheerssysteem
Aantal P&O –informatieverstrekkingen (organisatiebreed) in
het kader van begrotings- en verantwoordingsstukken
Aantal rapportages over gebruik huurauto en trein in het
kader van het reiskostenbesluit

jaarverslag
2000
2
6

begroting
2001
12
6

jaarverslag
2001
7
5

12

12

Voorjaarsnota 2001
Jaarplan / begroting 2002
Jaarplan- / begrotingswijzigingen 2001
J/BIEO 2002
Najaarsnota 2001
Concernmanagementrapportages 2001
Advisering / beoordeling afdelingsplannen 2002
Jaarverslag 2001

1
1
17
1
1
2
22
1

N.b. Deze productieprestaties zijn nog niet eerder dan bij het jaarverslag 2001 binnen het product
32.11.01 Planning en control geformuleerd.

6

Exploitatie: lasten en baten (in €)
32.11.01 Planning en control

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

(2.231.382)

(1.656.480)

(574.902)

154.564

168.580

183.222

-14.642

154.564

168.580

183.222

-14.642

154.564

168.580

183.222

-14.642

0

0

0

0

apparaatskosten
programmatische lasten
2H

Administratiekosten

totale lasten
baten
totale baten

Totaal
verschillen

-14.642

Toelichting op realisatie apparaatskosten.
De onderschrijding van de apparaatskosten op dit product wordt veroorzaakt door het feit dat bij
de begroting er rekening mee was gehouden dat een (groter) deel van de personele capaciteit van
een aantal centrale middelenafdelingen ingezet zou worden op dit product, terwijl op
realisatiebasis is gebleken dat die capaciteit gerealiseerd is op de een aantal andere producten (o.m
Financiën en I&A).
Toelichting op realisatie programmatische lasten.
De gepresenteerde overschrijding van de post 2H Administratiekosten komt met name door de
onder deze post opgenomen post Controle geldelijk beheer en boekhouding. Deze post wordt
overschreden met € 16.171,-- en wordt voornamelijk veroorzaakt door een opdracht die is
verleend aan de accoun-tant in het kader van de administratie en consolidatie van het Nazorgfonds
Gesloten Stortplaatsen Provincie Noord-Brabant. Bij het besluit tot opdrachtverlening heeft het
College van GS voorgesteld dekking voor deze opdrachtverlening te zoeken in de post
Onvoorzien. In de slotwijziging voor de begroting 2001 is dit meegenomen en wordt elders in dit
jaarverslag gepresenteerd. De verklaring voor het verschil in het niveau van realisatie in 2000 en
2001 komt met name door de kosten die in 2001 gemoeid zijn geweest met extra werkzaamheden
die door de accountant zijn verricht. De kosten hiervan waren ongeveer € 32.000,--.
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32.12 UITVOERING EN ADMINISTRATIE
32.12.01 Personeel en organisatie
4

5

Productomschrijving

Dit product omvat de adviserende en uitvoerende activiteiten op het terrein van personeel en
organisatie, met name organisatiebeleid en -ontwikkeling, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, personeelsvoorziening, personeelsontwikkeling, communicatie en samenwerking en
personeels- en salarisadministratie.

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Op het gebied van personeel en organisatie wordt in aanvulling op dit provinciaal jaarverslag een
personeelsjaarverslag opgesteld, waarin specifieker ingegaan zal worden op een aantal ontwikkelingen en activiteiten op P&O-terrein die in 2001 hebben gespeeld.
In het onderstaande wordt ingegaan op de realisatie van de prestaties zoals die in de begroting
benoemd.
In de begroting is een onderscheid gemaakt naar een aantal deelgebieden binnen P&O, te weten:
Organisatiebeleid en ontwikkeling, Arbobeleid, Arbeidsvoorwaarden, Personeelsvoorziening,
Personeelsontwikkeling, Communicatie en samenwerking en Personeels- en salarisadministratie.
De reguliere producten en diensten op deze deelterreinen zijn in 2002 geleverd.
Daarnaast is, zonder dat dit in de begroting expliciet benoemd was, het Arbobeleid opnieuw
gedefinieerd in “Arbobeleid 2001-2003”.
Productieprestaties

Jaarverslag
2000
5,10%
5,90%

Ziekteverzuim
Allochtonen in dienst (wettelijk verplicht 4,5%)

begroting
2001
6%
6,50%

Jaarverslag
2001
5,21%
5,61%

* Een drietal prestatie-indicatoren die in de begroting onder dit product waren opgenomen, worden
verantwoord onder product 32.12.08
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Exploitatie: lasten en baten (in €)
32.12.01 Personeel en organisatie

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

(2.204.079)

(2.020.592)

(183.487)

5.529.686

7.161.645

6.534.112

627.533

1.414.098
259.406
3.507.258
348.924

1.615.745
287.255
4.740.777
517.868

1.477.312
230.306
4.102.564
723.930

138.433
56.949
638.213
-206.062

5.529.686

7.161.645

6.534.112

627.533

apparaatskosten
programmatische lasten
2D
2E
2F
2I

Presentiegelden en reis- en verblijfskosten
Representatiekosten tbv het personeel
Overige personeelskosten
Overige kosten

totale lasten
baten
3C
3D

Overige salarisinkomsten
Overige personeelsinkomsten

179.770

0

0

0

0

0

14.501

14.501

3F

Overige personeelsinkomsten

515.384

505.663

534.137

28.474

695.154

505.663

548.638

42.975

totale baten

Totaal
verschillen
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Apparaatskosten.
De onderschrijding van de apparaatskosten compenseert een bijna even grote overschrijding op
product 32.12.08.

32 Bedrijfsvoering

2F. Overige Personeelskosten.
De kosten voor opleidingen blijken in het verslagjaar € 172.000 lager dan geraamd. Dit jaar zijn
door vertragingen de bijscholingscursusussen pas medio zomer van start gegaan. Door het wegvallen van de opleidingsfunctionaris zijn vervolgens een aantal cursussen die gepland waren voor
het najaar 2001 doorgeschoven naar 2002. Ten behoeve van een tweetal afdelingen worden een
aantal opleidingsactiviteiten en de daarbij behorende financiële middelen, tezamen € 20.525,
overgeheveld naar 2002.
De stelposten “ondersteuning management” en “ondersteuning bedrijfsvoering” groot
respectievelijk € 317.000 en € 340.000 zijn niet besteed. De stelposten zijn bedoeld om de
veranderingen en ontwikkelingen naar aanleiding van de reorganisatie van de ondersteunende
organisatie te financieren. De realisatie hiervan moet nog gaan plaatsvinden.
2I. Overige kosten.
De kosten van de PC-prive-regeling overschrijden de raming met € 206.000. Door de DR is
besloten (20 juni 2001) dat overeenkomstig het besluit van Gedeputeerde Staten bij de start van het
PC -privé project de dekking van een overschrijding van de raming ten laste komt van het
vacaturevoordeel. Immers het inleveren van verlof geeft extra capaciteit.

8

Reserves en voorzieningen in (€)
32.12.01 Sociaalfonds tbv Provinciaal
Personeel

jaarrekening
2000
93.066

Stand per 31-12 ( in €)

begroting jaarrekening
2001
139.908

verschil

2001
139.907

2001
-1

32.12.02 Financiën
4

Productomschrijving
Uitvoering en administratie Financiën is met name van belang bij de ondersteuning van de
beleidsrealisatie van de provincie. Binnen dit product zijn de volgende aspecten te onderscheiden:
-

5

De juiste, tijdige en volledige boekhoudkundige verwerking van de financiële rechten en
verplichtingen, de ontvangsten en betalingen in het financiële informatiesysteem SAP R/3.
Debiteurenbeheer, beheer van liquide middelen, invordering van provinciale belastingen
alsmede de zorg voor een efficiënt betalingsverkeer.
(Applicatie)beheer van het financieel informatiesysteem SAP R/3.
Financiële advisering aan bestuur en organisatie.
De behandeling van bezwaar- en beroepsschriften i.v.m. legesheffingen.

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Productieprestaties

jaarverslag
2000
20
60
508
911
30
-

Wettelijke rapportages
Betaalruns
Aantal incidentele betalingen
Aantal aanmaningen debiteuren
Aantal BTW-aangiften
Aantrekken geldleningen

371

begroting
2001
10
60
200
1450
30
3

jaarverslag
2001
8
60
578
1107
20
-

32 Bedrijfsvoering
Het aantal incidentele betalingen op begrotingsbasis (2001) is tot stand gekomen voordat de
rekeningresultaten 2000 en daarmee de ontwikkeling in 2000 bekend was en is daarmee te
laag ingeschat.
Het aantal aanmaningen debiteuren was voor 2001 substantieel hoger ingeschat omdat in dat
jaar voor het eerst de heffingen grondwateronttrekking geheven zouden worden. Het effect
hiervan op het aantal aanmaningen is achteraf meegevallen.

-
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Exploitatie: lasten en baten (in €)
32.12.02 Financien

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

(1.208.547)

(1.541.694)

(-333.147)

87.555

257.594

80.851

176.743

87.555

257.594

80.851

176.743

87.555

257.594

80.851

176.743

0

16

0

-16

apparaatskosten
programmatische lasten
2H

Administratiekosten

totale lasten
baten
3H

Terugontvangen administratiekosten

16

totale baten

-16

Totaal
verschillen

176.727

Apparaatskosten.
De overschrijding is het gevolg van het feit dat capaciteit die in de begroting is gepland t.b.v. van
het product Planning en Control (32.11.01) is ingezet en verantwoord bij het product Financiën.
Administratiekosten.
Onder de post 2H Administratiekosten zijn onder andere opgenomen de post voor Bank- en
incassokosten, invoering BTW-Compensatiefonds en Invoering euro.
Het krediet voor de post Bank- en Incassokosten , groot € 18.000,-- wordt met een bedrag van
€ 3.512,-- overschreden. Deze overschrijding komt door de hogere invorderingskosten in verband
met de inning van de belasting op de grondwateronttrekking en door de toename van de kosten van
het betalingsverkeer.
Het krediet op de post invoering BTW-Compensatiefonds is, naar aanleiding van het uitstel van de
invoering naar 2003, bij de Najaarsnota 2001 volledig overgeheveld naar 2002 (€ 135.215,--).
Het restant krediet voor de post Invoering euro ( € 176.350,-) zal ook worden overgeheveld ten
behoeve van de invoering van het BTW-Compensatiefonds. Bij de Voorjaarsnota 2000 is namelijk
door Provinciale Staten één bedrag ter beschikking gesteld voor de invoering van de euro en de
invoering van het BTW-Compensatiefonds.

32.12.03 Informatievoorziening en automatisering
4

Productomschrijving
Met de binnen dit product geplande prestaties wordt een bijdrage geleverd aan de realisering van
de volgende doelen:
Een informatie en automatiseringsinfrastructuur die in toenemende mate storingsloos
functioneert om het primaire proces, dat steeds meer op informatietechnologie leunt,
optimaal te ondersteunen.
Adequaat oppakken en implementeren van strategische vernieuwingen, gelet op de snelle
ontwikkelingen op het gebied van Informatie en Communicatietechnologie (ICT).
Daarnaast realiseert I&A de volgende operationele doelen voor de uitvoerende
werkzaamheden m.b.t. Informatievoorziening & Automatisering:
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Ondersteuning van de provinciale doelen en processen met innovatieve ICT-oplossingen.
Vernieuwing, beheer en het doen functioneren van de informatievoorziening in intensieve
interactie met de gebruikers van de informatievoorziening.

-

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren

Productieprestaties
Informatie advisering aan beleidsproducten (% uren)
Applicatie ontwikkeling en implementatie aan
beleidsproducten (% uren)
Beschikbaarheid applicaties via het netwerk tijdens werkuren
(% uren)
Serviceniveau helpdesk (% conform norm afgehandelde
verzoeken)

32 Bedrijfsvoering

Voortbouwend op de Strategische Projecten Informatievoorziening, de totstandkoming van de
afdeling I&A en het daarna gestarte verbeterproces zijn in 2001 nieuwe thema’s gedefinieerd als
kaders voor de verdere uitbouw van de toepassing en benutting van informatie en communicatie
technologie in de beleidsprocessen en de bedrijfsvoering. Deze thema’s hebben als basis gediend
voor het afdelingsplan 2002 van de afdeling I&A.
Om de projecten in het kader van de thema’s een kans van slagen te geven is tevens met kracht
verder gewerkt aan de ontwikkeling van de kwaliteit van de onderliggende organisatie en
ondersteunende processen een en van het continue vernieuwingsproces van de toegepaste
technologie. Zo is (onder andere) de invoering van Windows en Office 2000 voorbereid (te
implementeren in de zomer van 2002) en is een groot aantal werkstations vervangen. Ook is de
technologische basis gelegd voor interactief gebruik van internet in de komende jaren.
jaarverslag
2000
40%
64%

Begroting
2001
60%
70%

jaarverslag
2001
55%
65%

99%

95%

>95%

Niet bekend

75%

>75%

Vanwege een relatief grote tijdsbesteding aan de ontwikkeling van informatiebeleid en applicaties
voor de provincie als geheel, die zijn geschreven op niet-productieve codes, zijn de percentages
advisering en applicatieontwikkeling aan beleidsproducten dit jaar lager dan begroot.
In 2001 is een nieuwe, nauwkeuriger, wijze van prestatiemeting gestart. De beschikbaarheid van
applicaties betreft nu een optelsom van kritische applicaties. Het exacte percentage is niet aangegeven aangezien dit nog afhankelijk is van de mee te tellen applicaties, maar ligt in alle gevallen
boven de 95%. In 2000 werd minder nauwkeurig gemeten waardoor een relatief hoog percentage
werd gerapporteerd. Voor het serviceniveau van de helpdesk geldt hetzelfde: er vindt nu meting
plaats maar er is nog geen eenduidige afspraak gemaakt over de exact mee te tellen getallen. Wel
is duidelijk dat in alle gevallen het serviceniveau boven het geplande percentage van 75% uitkomt.

6

Exploitatie: lasten en baten (in €)
32.12.03 Informatievoorziening en
automatisering

2000

2001

2001

2001

realisatie

begroting
(2.202.531)

realisatie
(2.751.952)

(-549.421)

7.798.278

9.064.339

10.146.221

-1.081.882

1.679.334
365.801
5.753.143

1.685.545
490.972
6.887.822

2.088.052
438.200
7.619.969

-402.507
52.772
-732.147

7.798.278

9.064.339

10.146.221

-1.081.882

1.455.736
2.193.445

1.916.182
2.211.050

2.038.210
2.747.138

122.028
536.088

4.127.232
4.785.348
Totaal verschillen

658.116
-423.767

apparaatskosten
programmatische lasten
2G
2O
2Q

Kosten informatiebeleid
Kantoor en bureaukosten
Kosten van automatisering

totale lasten
baten
3G

3Q

Inkomsten informatiebeleid
Ontvangsten automatisering

totale baten

3.649.181

373

verschil
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Apparaatskosten.
In de begroting was een deel van de personele I&A-capaciteit gepland t.b.v de producten beleidsontwikkeling en Planning en Control. Op realisatiebasis is vrijwel alle capaciteit ingezet en
verantwoord in het kader van dit product.
Programmatische lasten.
Zoals uit de cijfers blijkt is er sprake van een overschrijding van het budget van in totaal €
192.718. Voor het grootste deel (€ 180.455) betreft dit de nog in 2001 betaalde kosten voor
strategische pro-jecten Milieuklachtencentrale (€ 80.000) en licenties voor internet applicaties (€
100.000). Aanvankelijk lag het in de bedoeling deze kosten op te vangen binnen het totale budget
centrale infrastructuur, dit is echter niet mogelijk gebleken.
Daarnaast is sprake van een overschrijding van het budget basisinfrastructuur vanwege
aanpassingen aan het interne draadloze telefoonnetwerk. Deze overschrijding is voor een groot
deel te compen-seren door incidenteel meevallende kosten op het telecommunicatie-budget
(vanwege een gewij-zigde wijze van facturering door de leverancier zijn de kosten opgeschoven
naar een later moment).

7

Investeringen (in €)
32.12.03 Kosten automatisering
(informatieportaal)

jaarrekening

verschil

2000

2001

2001

2001

914.552

0

0

0

jaarrekening
2000
258.841

begroting jaarrekening
2001
2001
32.754
0

verschil
2001
-32.754

jaarrekening
2000
366.771

begroting jaarrekening
2001
2001
136.134
416.613

verschil
2001
280.479

Investering cfm investeringsschema

8

begroting jaarrekening

Reserves en voorzieningen in (€)
32.12.03 Basis infrastructuur
Stand per 31-12 ( in €)
32.12.03 Geautomatiseerde toepassingen
Stand per 31-12 ( in €)

32.12.04 Juridische zaken
4

Productomschrijving
Het product Juridische Zaken heeft betrekking op:
- algemene advisering en rapportage op juridisch gebied (delegatie, mandaat, convenanten,
bijzondere wetten
- de behandeling van bezwaar- en beroepsschriften alsmede klachten inclusief hoorcommissies
- coördinatie advisering en behandeling van schadeclaims en voeren van overleg met verzekeraars.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Hoewel in de begroting niet expliciet benoemd, zijn in 2001 ook nog de volgende prestaties
geleverd:
1. Implementatie Tijdelijke referendumwet
Draaiboek, interne werkinstructie en ontwerp-verordening opgeleverd.
2. Implementatie Wet bescherming persoonsgegevens
Concept plan van aanpak opgeleverd. Na definitieve samenstelling ambtelijke werkgroep en
akkoord van DR zal in 2002 z.s.m. uitvoering aan plan van aanpak worden gegeven.
3. Rapportage schadeclaims
Betreft overzicht jaren 1999 en 2000.
4. Jaarverslag Hoor- en adviescommissies 1999/2000
Jaarverslag is inhoudelijk gereed; wordt binnenkort aangeboden aan DR.
374
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jaarverslag
2000
Aantal zittingdagen
56
% van totaal op product beschikbare capaciteit besteed aan juridische
advisering
Verwacht aantal te behandelen:
- bezwaar- en beroepschriften
363
- klachten/verzoeken
78
- verzoeken om toepassing art.140 Abw
14

begroting
2001
48

jaarverslag
2001
37

350
80
60

203
69
36
32 Bedrijfsvoering

productieprestaties

Toelichting
Terugloop in het aantal bezwaar- en beroepschriften is onder meer te verklaren door een
verminderd aantal bezwaarschriften binnen het werkveld Ruimtelijke Ordening.

6

Exploitatie: lasten en baten (in €)
32.12.04 Juridische zaken

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

(1.165.340)

(886.057)

(279.283)

232.138

276.733

260.634

16.099

232.138

276.733

260.634

16.099

232.138

276.733

260.634

16.099

125

68

-58

125

68

-58

apparaatskosten
programmatische lasten
2U

Kosten juridische aangelegenheden

totale lasten
baten
3U

Kosten juridische aangelegenheden

totale baten

0

Totaal
verschillen
Toelichting apparaatskosten
In de planning van apparaatskosten bij dit product was abusievelijk een component secretarieel/administratieve ondersteuning meegenomen. De hiervoor ingezette capaciteit is, zoals ook de
bedoeling is, verantwoord onder het product Bestuurs- en managementondersteuning (32.12.07).
En overigens wordt een deel van de onderschrijding verklaard door minder inzet van personele
capaciteit als gevolg van vacatures.

32.12.05 Documentaire informatievoorziening
4

Productomschrijving
Registratie en archief.
Documentaire informatievoorziening betreft het vastleggen, het verspreiden, het opslaan en het voor
raadpleging beschikbaarstellen van die documenten/bestanden, die naar hun inhoud bestemd zijn of
opgemaakt zijn voor de provincie en waarvan de zorg berust bij het provinciaal bestuur. Met behulp
van deze documenten/bestanden kan het handelen van de provincie worden gereconstrueerd. Een
toegankelijke, volledige en actuele documentaire informatievoorziening maakt zorgvuldige
besluitvorming en beleidsuitvoering mede mogelijk.

375

16.041

32 Bedrijfsvoering
Bibliotheek.
Daarnaast levert de externe informatie die via de centrale bibliotheek en documentatievoorziening
gericht wordt verworven, toegankelijk gemaakt en beschikbaar gesteld, een belangrijke bijdrage aan
een verantwoord beleidsproduct.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Bij een aantal productieprestaties is een toename te zien. Dit geldt voornamelijk voor
werkzaamheden die worden verricht door medewerkers van de gebruikersarchieven.
De omvang van deze werkzaamheden is niet beïnvloedbaar. De afdeling DIV is met haar
werkzaamheden volgend op de groei van de provinciale organisatie c.q. provinciale taken.
productieprestaties

jaarverslag
2000

-aantal geregistreerde poststukken
- aantal gevormde dossiers
- aantal aangeschafte boeken, cd-roms, tijdschriften
- aantal verstrekte managementinformatie-overzichten
zoals rappels e.d.
- aantal uitgevoerde informatieverstrekkingen en bemiddelingen
- aantal beheerde strekkende meters archief en bibliotheek
- aantal GS-besluiten en mandaatbesluiten waarvoor
administratieve prestaties moeten worden verricht

6

begroting
2001
68.000
6.000
1.250
300

jaarverslag
2001
75.158
8.192
1.208
468

32.500

34.500

5.400
13.250

4.800
15.078

Exploitatie: lasten en baten (in €)
32.12.05 Documentaire
informatievoorziening

2000

2001

2001

2001

realisatie

begroting

realisatie

verschil

(3.511.139)

(4.448.243)

(-937.104)

168.313

384.157

222.398

161.759

4.254
164.059

191.122
193.035

23.520
198.878

167.602
-5.843

168.313

384.157

222.398

161.759

0

0

0

0

apparaatskosten
programmatische lasten
2R
2S

Kosten van registratie en archivering
Kosten van bibliotheek en documentatievoorzieningen

totale lasten
baten
totale baten

Totaal
verschillen

161.759

Apparaatskosten
De overschrijding van apparaatskosten wordt voor een deel bepaald door de kosten van de interimmanager, waarmee in de begroting nog geen rekening was gehouden, maar waarvoor door uw Staten
binnen de stelpost DIV wel middelen beschikbaar zijn gesteld.
Voor het overige – verreweg het grootste deel – is de overschrijding een gevolg van de doorwerking
van de reorganisatie van de DIV-organisatie in het kader van het OOO-traject. In de begroting was
een deel van de capaciteit van de decentrale DIV-eenheden rechtstreeks toegerekend aan
beleidsinhoudelijke producten. In het jaarverslag is de totale capaciteit aan dit product toegerekend.

376
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Stelpost DIV
De stelpost DIV maakt, na wijziging van de begroting onderdeel uit van Kosten van registratie en
archivering (2R). Deze stelpost die bestemd was en is om in eerste instantie knelpunten binnen de
Documentaire Informatievoorziening op te lossen en vervolgens om de verdere ontwikkeling op het
terrein van Digitale Documentaire Informatievoorziening op te pakken en te stimuleren is in 2001
slechts gedeeltelijk aangewend. De grootste knelpunten in de DIV-organisatie zijn opgelost. De
verdere ontwikkeling kan alleen met behulp van ICT worden gerealiseerd. Het voorbereidingstraject
hiervoor is in 2001 weliswaar opgepakt, maar zal naar verwachting in 2002 geimplementeerd
kunnen worden. De kosten daarvoor zullen ook in 2002 worden gemaakt.
De resterende middelen op deze begrotingspost zijn daartoe overgeheveld.

32.12.06 Facilitaire dienstverlening
4

5

Productomschrijving

Facilitaire dienstverlening (FD) levert producten en diensten met het doel er voor te zorgen dat het
bestuur en de provinciale organisatie op een prettige manier kunnen werken. Goed georganiseerde
facilitaire diensten vormen immers een voorwaarde voor de continuïteit van het primaire proces.
Tevens dragen zij bij aan de productiviteit en de kwaliteit, alsmede aan een positieve uitstraling
van de provinciale organisatie.
FD verzorgt derhalve aan het bestuur, de organisatie en de bezoekers van de provincie diverse
centrale voorwaardenscheppende en ondersteunende bedrijfsfaciliteiten op het gebied van interne
dienstverlening, huisvesting en inkoop en logistieke dienstverlening.

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren

Beleidsprestaties.
- Flexwerken/kantoorinnovatie.
De startnotitie “Van flexwerken naar kantoorinnovatie” is behandeld in de commissie FIN (nr.
0191). Door de sterke groei van de organisatie gekoppeld aan de nog niet voorhanden zijnde
voorwaarden voor flexwerken levert huisvesting van medewerkers knelpunten op. De structurele
oplossing van dit vraagstuk is verwoord in de bovengenoemde startnotitie. Het proces bevind
zich nu, conform planning, in fase 0: oplossen van knelpunten in de hoofdgebouw.
- Uitvoering vervoerplan.
In 2001 is het vervoerplan geïmplementeerd. Voor de ontwikkeling en implementatie van het
vervoerplan is onder meer de voor interne milieuzorg beschikbare capaciteit ingezet. Als
gevolg hiervan zijn geen nieuwe ontwikkelingen op dit terrein in gang gezet, wat ook blijkt uit
de onderschrijding van het onder meer hiervoor bestemde budget “Overige kosten (2T)”.
- Aanbesteding facilitaire diensten.
De aanbestedingen van schoonmaakonderhoud, catering en drukwerk zijn in 2001 opgestart en
worden in 2002 afgerond. De aanbesteding papier wordt ook in 2002 afgerond. Voor kantoorartikelen is de verwachting 2003. De oorspronkelijke planning voor de afronding van deze
aanbestedingen was te ambitieus en is daarom bijgesteld, omdat in de praktijk bleek dat voor
de begeleiding van deze aanbestedings-procedures inzet van meer personele capaciteit
noodzakelijk is dan waarmee in eerste instantie rekening was gehouden.
Productieprestaties.
De output van diverse facilitaire producten is fors gestegen in vergelijking met voorgaande jaren.
Voorbeelden zijn het aantal geproduceerde kopieën en de verzonden poststukken. Het aantal
kopieën is in verhouding tot 1999 in 2001 gestegen met 41% tot ruim 34 mln. tikken. Het
financiële budget benodigd voor de verzending van poststukken is in verhouding tot 1999 in 2001
gestegen met 35%.
De productiestijging leidt ertoe dat de personele inzet ook toeneemt. De noodzakelijk uitbreiding
van personele capaciteit is incidenteel gecompenseerd door de inzet van inleenkrachten en aangaan
van tijdelijke dienstverbanden enerzijds en het stellen van prioriteiten anderzijds.
Deze ontwikkeling is in de loop van 2001 reeds gesignaleerd als gevolg waarvan tussentijds de
benodigde budgetten zijn bijgeraamd. Hierdoor blijkt nu in de realisatiecijfers geen overschrijding.
Productieprestaties

Jaarverslag
2000

Verhouding huisvestingskosten per m² provinciehuis
t.o.v. marktconforme huurprijzen
Verhouding kopieën = aantal decentraal : aantal centraal
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Begroting
2001
0,94

Jaarverslag
2001
0,90

0,73

0,62

32 Bedrijfsvoering
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Exploitatie: lasten en baten (in €)
32.12.06 Facilitaire dienstverlening

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

(2.515.968)

(2.626.939)

(-110.971)

10.883.328

12.575.540

11.823.948

751.592

7.243.441
1.074.553

8.627.537
1.178.616

8.100.698
1.200.473

526.839
-21.857

2.433.562
273

2.611.394
0

2.446.352

165.042
0

131.499

157.993

76.425

81.568

10.883.328

12.575.540

11.823.948

751.592

1.176.031
221.452

1.831.749
210.663

1.131.221
255.463

-700.528
44.800

2.026

112.799

73.593

-39.206

1.399.509

2.155.211

1.460.277

-694.934

apparaatskosten
programmatische lasten
2M
2N
2O
2P
2T

Huisvestingskosten
Kosten van de kantine, keuken en de
serveerdienst
Kantoor- en bureaukosten
Garagekosten/vervoersvoorzieningen voor
leden GS
Overige kosten

totale lasten
baten
3M
3N
3O

Inkomsten huisvesting
Inkomsten van de kantine, keuken en
serveerdienst
Terugontvangst kantoor-en bureaukosten

totale baten

Totaal
verschillen

56.657

Huisvesting (2M en 3M)
De hoofdreden voor de lagere lasten dan begroot is het uitstel van onderhoudswerken. Door de
lagere lasten zijn de baten (met name de dotatie uit het onderhoudsfonds) ook lager. De lasten en
baten verhouden zich tot op zekere hoogte als communicerende vaten.
Voor de deelpost Belastingen is een financieel risico inzake de Wet Onroerend Zaakbelasting
afgewend. Met de gemeente ’s-Hertogenbosch is overeengekomen dat de waardebepaling van het
hoofdgebouw voor en na de renovatie gelijk is. Daarmee is een structurele verhoging van het
budget voorkomen.

7

Investeringen (in €)
32.12.06 Meubilair

jaarrekening
2000

Investering cfm investeringsschema

32.12.06 Provinciehuis

258.655

jaarrekening
2000

Investering cfm investeringsschema

32.12.06 Flexibele werkplekken

2.779.712

jaarrekening
2000

Investering cfm investeringsschema

32.12.06 Upgrading telefooncentrale

437.573

jaarrekening
2000

Investering cfm investeringsschema

32.12.06 Machines drukkerij

0

jaarrekening
2000

Investering cfm investeringsschema

0

378

begroting jaarrekening
2001
2001
1.161.000

verschil
2001

0

1.161.000

begroting jaarrekening
2001
2001

verschil
2001

772.000

476.785

295.215

begroting jaarrekening
2001
2001

verschil
2001

1.124.000

108.066

1.015.934

begroting jaarrekening
2001
2001

verschil
2001

0

0

0

begroting jaarrekening
2001
2001

verschil
2001

32.000

19.318

12.682

32 Bedrijfsvoering
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Reserves en voorzieningen in (€)
32.12.06 Onderhoud provinciale
gebouwen

jaarrekening
2000
1.405.901

Stand per 31-12 ( in €)
32.12.06 Kantoorinnovatie
Stand per 31-12 ( in €)

jaarrekening
2000
0

begroting jaarrekening
2001
926.113

2001
1.592.153

2001
666.041

begroting jaarrekening
2001
2001
52.187
52.187

verschil
2001
0

De reserve Onderhoud provinciale gebouwen stijgt door een lagere onttrekking voor de exploitatie dan
begroot. De exploitatie is vooral lager door het eerder vermelde uitstel onderhoudswerken in 2001.

32.12.07 Bestuurs- en managementondersteuning
4

Productomschrijving
Dit product betreft de begeleiding en ondersteuning van (het functioneren van) Provinciale Staten,
Gedeputeerde Staten, de griffier der staten, de Directieraad. In dit kader worden de navolgende
activiteiten uitgevoerd.
Ten behoeve van Provinciale Staten
- Het begeleiden van provinciale Staten onder andere door afstemming van de procedures,
adviezen en vergaderschema’s
- Het voorbereiden van vergaderingen van Provinciale Staten, het opstellen van draaiboeken, het
begeleiden van Provinciale Staten tijdens vergaderingen en het afwerken van
statenvergaderingen
- Het voeren van het secretariaat van alle statencommissies, alsmede de afstemming van
procedures en werkwijze van alle commissies van advies
Ten behoeve van Gedeputeerde Staten
- Het begeleiden van de vergaderingen van Gedeputeerde Staten
- Het toetsen en begeleiden van dossiers voor Gedeputeerde Staten
- Het voorbereiden van werkbezoeken
- Secretariële ondersteuning van de leden van Gedeputeerde Staten, de griffier en leden van de
Directieraad
Ten behoeve van griffier/Directieraad
- het (in algemene zin) ondersteunen van de griffier als secretaris en eerste adviseur van de
bestuursorganen.
- Het ondersteunen van de voorzitter en leden Directieraad.
- Het voorbereiden, begeleiden en afwerken van vergaderingen van de Directieraad.
- Secretariële ondersteuning van de griffier en de leden van de Directieraad.
- Het in opdarcht van bestuur en/of Directieraad uitvoeren van kortlopende, urgente,
afdelingsoverstijgende en bestuurlijk relevante projecten.

379

verschil

32 Bedrijfsvoering

De investering Meubilair is in 2001 gewijzigd via de notitie Nieuwe overheadsystematiek en
verdeling beschikbare overheadmiddelen (FIN-0213). Besteding vindt vooral plaats in 2002 en
volgende in het kader van kantoorinnovatie.
De investering Provinciehuis heeft betrekking op de renovatie van het provinciehuis.
Overeenkomstig de afspraak met commissie FIN worden alleen de meest urgente openstaande
renovatiepunten gerealiseerd.
De notitie Van flexwerken naar kantoorinnovatie (FIN-0191) is rechtstreeks van invloed op de
investering Flexibele werkplekken. De invoering van het innovatief kantoorconcept loopt volgens
planning.

32 Bedrijfsvoering

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
productieprestaties

jaarverslag
2000

Aantal directieraad-vergaderingen
Aantal PS-vergaderingen
Aantal GS-vergaderingen
Aantal vergaderingen statencommissies*
Aantal GS-dossiers
Aantal verzamellijstbesluiten
Aantal mandaatbesluiten
Aantal PS-dossiers

1.322

begroting
2001
45
8
45
134
1.000

99

100

11
45

jaarverslag
2001
38
pm
45
pm
1.783
811
13.129
113

Projecten in 2001:
In 2001 uitgevoerde projecten
Onderzoek naar kwaliteit en kwantiteit van door de provincie ingehuurde adviesbureaus
Provinciale notitie grondbeleid
Project landschap St. Oedenrode
Consequenties overdracht van Brabantse kanalen
Bijdrage aan het schrijven van algemene beschouwingen/VJN
Secretaris en plaatsvervangend secretaris van de Rekeningcommissie i.v.m. onderzoek renovatie provinciehuis
Interim gebiedscoördinator Boven-Dommel
Ontwikkelen format overdrachtsdossier bij vertrek gedeputeerden
Rookbeleid
Bijdrage aan profilering Brabantstad
Onderzoek naar mogelijkheid van bescherming van industriële winningen
In 2001 gestarte / lopende projecten
Studie van mogelijkheden van grondbeleid voor Moerdijkse Hoek
Opzetten overdrachtsdossier Van Geel
Doorlichting van samenwerking met private partijen
Analyse van de administratieve organisatie
Analyse van de consequenties van de affaire Gelregate
Haalbaarheidsonderzoek congresbureau
Project public affairs (kantoor Den Haag)
plv. projectleiding (hele jaar 50%) en procesbegeleiding project “Brabant tussen ontgroening en vergrijzing”
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Exploitatie: lasten en baten (in €)
32.12.07 Bestuurs- en
managementondersteuning

2000

2001

2001

2001

realisatie

begroting

realisatie

verschil

(1.346.208)

(1.920.187)

(-573.979)

apparaatskosten
programmatische lasten

0

0

0

0

totale lasten
baten

0

0

0

0

totale baten

0

0

0

0

Totaal verschillen

380

0

32 Bedrijfsvoering
Toelichting verschil apparaatskosten.
De overschrijding wordt veroorzaakt door:
- personele capaciteit die in de begroting op het product juridische zaken geraamd was, maar
t.b.v. dit product ingezet en derhalve verantwoord is;
- personele capaciteit die in de begroting op het product majeure projecten en strategische
beleidsontwikkeling geraamd was, maar t.b.v. dit product is ingezet en verantwoord.

4

32 Bedrijfsvoering

32.12.08 Salarissen (overhead)
Productomschrijving
Dit product bevat de financieel-technische raming van het totaal aan salarissen en overige vergoedingen aan alle medewerkers en oud-medewerkers van de Provincie Noord-Brabant. Een
toelichting op de geplande inzet van personele capaciteit treft u per product aan de hand van aan
producten toegekende directe apparaatskosten. Aan het product ‘salarissen’worden geen
apparaatskosten toegerekend. De kosten van de salarisadministratie worden verantwoord onder de
appparaatskosten op product 32.12.01.

5

Geleverde prestaties en prestatie-indicatoren
Productieprestaties

Jaarverslag
2000
1.625
39.000
46.725

Aantal salarisbetalingen per maand
Aantal mutaties salarisadministratie
Aantal declaraties reis- en verblijfkosten

6

begroting
2001
1.675
38.000
46.000

Jaarverslag
2001
1.700
30.000
50.227

Exploitatie: lasten en baten (in €)
32.12.08 Salarissen (overhead)

2000
realisatie

2001
begroting

2001
realisatie

2001
verschil

(0)

(189.087)

(-189.087)

67.570.846

80.432.846

75.918.486

4.514.360

57.919.220
3.334.094
2.165.652
4.151.880

69.549.773
5.480.383
2.332.965
717.161
2.352.564

66.007.885
3.163.681
2.277.542
3.119.379
1.350.000

3.541.888
2.316.702
55.423
-2.402.218
1.002.564

67.570.846

80.432.846

75.918.486

4.514.360

5.291.200
283.017
1.497.968

7.234.329
410.443
960.868

6.174.521
270.913
1.195.524

-1.059.808
-139.530
234.656

7.072.185

8.605.640

7.640.959

-964.681

apparaatskosten
programmatische lasten
2A
2B
2C
2F
2I

Salariskosten vaste formatie
Salariskosten tijdelijke formatie
Overige salariskosten
Overige personeelskosten
Overige kosten

totale lasten
baten
3A
3B
3C

Salarisinkomsten vaste formatie
Salarisinkomsten tijdelijke formatie
Overige salarisinkomsten

totale baten

Totaal
verschillen

381

3.549.678
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Apparaatskosten.
In de begroting was de totale personele inzet gepland op het product 23.12.01 Personeel en
Organisatie. Het deel dat betrekking heeft op de salarisadministratie wordt nu onder het product
salarissen verantwoord.
Salariskosten.
Op het product Salarissen worden alle salariskosten voor de hele organisatie verantwoord.
De post “Overige kosten (2I)” betreft in feite geen salariskosten, maar de overheadmiddelen die
tot nu toe op beleidsonderdeel 31 werden verantwoord. Het betreft voornamelijk incidenteel
beschik-bare overheadmiddelen (als gevolg van uitbreiding tijdelijke formatie) die in 2001 niet zijn
aangewend en daarom vrijvallen naar algemene middelen.
Op de feitelijke salariskosten en inkomsten is er sprake van een overschot van ca. € 2,5 miljoen.
Het netto overschot op de vaste formatie bedraagt ca. € 2,5 miljoen. De oorzaak hiervoor is een
groot aantal vacatures (151 fte ultimo 2001). Overeenkomstig de daarvoor geldende afspraken en
regels is dit overschot voor het grootste deel aangewend voor het inhuren van externe capaciteit ter
compensatie van het capaciteitsverlies als gevolg van onder meer vacatures. De kosten hiervoor
worden verantwoord onder “overige salariskosten (2F)” (onder meer uitzendkrachten).
Het netto overschot op tijdelijke formatie bedraagt ruim € 2,1 miljoen. Voor een deel betreft dit
projectbudgetten die samen met de in het kader van die projecten te leveren prestaties zijn
overgeheveld naar 2002.
Het restant overschot is voor een deel bestemd ter dekking van de ruim € 200.000 extra kosten
voor het PC-prive project (zie ook product 32.12.01)

8

Reserves en voorzieningen in (€)
32.12.08 Tijdelijke pseudo WW
Stand per 31-12 ( in €)
32.12.08 Buffer inlevering overhead bij
inkrimping organisatie

jaarrekening
2000
696.019

begroting jaarrekening
2001
2001
715.660
618.535

verschil
2001
-97.125

jaarrekening

begroting jaarrekening

verschil

2000
0

Stand per 31-12 ( in €)
32.12.08 ETIN
Stand per 31-12 ( in €)

jaarrekening
2000
205.512
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2001
1.350.000

2001
1.350.000

2001
0

begroting jaarrekening
2001
2001
0
58.969

verschil
2001
58.969

383
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Resultaat met toelichting
Het resultaat over het jaar 2001, als saldo van de over- en onderbestedingen en de meer- en minder
inkomsten 2001 bedraagt
€ 18.305.098,In dit saldo zijn begrepen de bedragen die worden overgeheveld van 2001 naar 2002 en verder*.
Na aftrek van het totaal bedrag aan overhevelingen resulteert het besteedbaar resultaat.
Per saldo wordt overgeveld naar 2002 :
Naar 2003
Naar 2004
Totale overhevelingen

€ 9.996.890,€
139.142,€
348.403,€ 10.484.435,-

*Een specificatie van de overhevelingen is in het bijlagenboek bij dit jaarverslag opgenomen in bijlage
A4
In vergelijking met 2000 en 1999 kan het volgende beeld worden gegeven.

Saldo van over en onderbestedingen
Saldo overhevelingen
Resultaat exclusief overhevelingen

2001

2000

1999

18.305.098

7.974.153

9.892.409

-10.484.435

-4.170.876

-3.539.486

7.820.663

3.803.276

6.352.923

Voor de bepaling van het besteedbaar resultaat dient voorts nog rekening te worden gehouden met na
opstelling van deze rekening nodig gebleken correcties te weten:
1

Overheveling stelpost DIV ad € 167.851,Bij de commissiebehandeling van de overhevelingen is gevraagd om een nadere onderbouwing
van de overheveling van de stelpost naar 2002. Rekeninghoudend met die overheveling naar 2002
dient een correctie plaats te vinden.

2

Overhevelingen afdeling RO totaal € 326.239
Ten onrechte zijn 3 overhevelingsvoorstellen van de afdeling RO niet in de overhevelingsprocedure van december 2001 betrokken.
Het betreft de restanten op de begrotingsposten 09103A01 voorbereiding streekplan ad € 40.189,-,
09103.E01 Communicatie streekplan ad € 2.141.49 en 09103J01 Projectenbudget gebiedsgerichte
acties streekplan ad € 283.909,-. Omdat het gaat om projecten voldoen deze overhevelingsvoorstellen aan de daarvoor met PS overeengekomen criteria.

3

Nadat de financiele administratie cijfermatig was afgesloten bleek dat het voordelig
afwikkelingsverschil op de post 03402K02 budget regiefunctie ad € 73.540,37 was vrijgevallen
ten gunste van de algemene middelen en dat dit bedrag via de bestemming van het resultaat wordt
toegevoegd aan de algemene reserve.
Omdat het hier rijksgelden betreft dient dit bedrag beschikbaar te blijven en derhalve vanuit de
algemene reserve te worden toegevoegd aan de reserve openbaar vervoer.

4

Bij de wijzigingen van de begroting op het product 32.12.03 “informatievoorziening en
automatisering”, zijn de mutaties met betrekking tot de stortingen en onttrekkingen in de reserves
basisinfrastructuur en geautomatiseerde toepassingen niet correct verwerkt. E.e.a. betekent dat nog
een correctie ten gunste van het rekeningsresultaat c.q. de algemene reserve dient plaats te vinden
tot een bedrag van € 29.240,-
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5

Ten behoeve van de uitvoering van de natuurbeschermingswet ontvangt de Provincie van het Rijk
jaarlijks middelen. Eind december zijn onaangekondigd middelen ontvangen. De raming kon
daarop niet meer worden aangepast, waardoor de middelen buiten de overheveling zijn gebleven.
Dit heeft ertoe geleid dat deze middelen ad € 37.286,- , onbedoeld in het rekeningresultaat zijn
meegenomen. Derhalve vindt een correctie t.l.v. het jaarrekeningresultaat plaats.

Rekening houdend met deze correcties komt het besteedbaar resultaat van de jaarrekening 2001 uit op:
€ 7.244.986,Aan dit besteedbaar resultaat hebben een aantal bijzondere elementen bijgedragen te weten:
Per saldo voordeel salarissen
€ 3,5 mln
Voordeel op de opcenten motorrijtuigenbelasting
€ 2,1 mln
Hogere uitkering provinciefonds
€ 0,6 mln
Nadere toelichting op het resultaat
In de verantwoording per beleidsonderdeel in dit jaarverslag, wordt per product ingegaan op de
oorzaken van de over- en onderbestedingen die zich in 2001 hebben voorgedaan. Daarbij zijn steeds
de realisatiecijfers afgezet ten opzichte van de begroting 2001 (inclusief de begrotingswijzigingen).
In onderstaand overzicht worden de verschillen tussen raming (inclusief de informatieve slotwijziging)
en realisatie per beleidsonderdeel weergegeven. Daarbij is onderscheid gemaakt voor de verschillen
tussen raming en realisatie van de apparaatskosten, de kapitaallasten, de programmatische lasten, de
baten en voor het totaal.
In de laatste kolom is het saldo van de lasten en baten exclusief de apparaatskosten t.o.v. de begroting
weergegeven.
Beleidsonderdeel

apparaatskosten
(1)

Algemeen bestuur
Bestuurlijke organisatie
Toezicht
Verkeer en vervoer

kapitaallasten

progr.lasten

(2)

1.018.740

progr.baten

(3)
-48

-93.769
-195.634

totaal
verschillen

(4)

(1+2+3+4)

saldo lasten
en baten excl.
App.kn
(3+4)

1.284.634

43.659

2.346.985

1.328.245

0

0

-93.769

0

728

0

-194.906

728

4.169.316

-3.574.503

2.339.112

2.330.499

-64.135

4.385.625

-4.044.766

751.577

276.723

-216

-7.642.652

9.853.261

1.777.365

2.210.393

8.613

1.735.686

Water

474.854

Milieu

-433.028

Natuur, bos en landschap

243.049

-13.507

324.241

-12.532

541.251

298.202

Sociaal economische zaken

398.860

-3.145

-14.245.311

15.272.665

1.423.069

1.024.209
190.033

Nutsvoorzieningen

-2.901

59.642

130.391

187.132

Land- en tuinbouw

-98.809

76.510

0

-22.299

76.510

Educatie

367.630

-69

278.611

-4.538

641.634

274.004

Cultuur

874.378

-1.079

903.398

-431.308

1.345.389

471.011

Welzijn

-1.428.807

116.857

-12.479

-1.324.429

104.378

6.402

-22.144.531

22.399.601

261.472

255.070

1.152.361

817.471

695.372

2.665.204

1.512.843

Volksgezondheid, ouderen en jeugd
Ruimtelijke ordening
Revitalisering landelijk gebied
Volkshuisvesting
Stedelijke vernieuwing
Algemeen financieel beeld

Bedrijfsvoering

-757.139

3.641.727

-1.415.633

1.597.685

2.354.824

-49.987

128.730

60.851

0

10.864

60.851

-192.229

-8.198.614

8.198.097

-192.746

-517

2.981.360

-1.621.182

1.072.142

1.812.190

4.244.506

1.263.150

4.273.944

161.035

-35.039.355

48.909.477

18.305.097

14.031.157

99.104

5.124.126

-958.599

4.265.484

4.265.484
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Apparaatskosten (kolom 1)
De belangrijkste elementen die bijdragen aan het verschil tussen raming en realisatie op de
apparaatskosten zijn:
Het per saldo voordeel op de apparaatskosten ad € 4,27 mln komt voor € 3,5 mln voort uit voordelen
op het product salarissen
Voordeel op de salariskosten van de vaste formatie:
€ 2,5 mln
Voordeel op de salariskosten van de tijdelijke formatie:
€ 2.1 mln
Nadeel op overige personeelskosten
-/€ 2,4 mln
Voordeel op overige kosten/inkomsten
€ 1,3 mln
Per saldo voordeel salarissen

€ 3.5 mln

Het voordeel op salariskosten vaste formatie ad € 2,5 mln is het gevolg van het groot aantal vacatures.
Dit vacaturevoordeel wordt grotendeels teniet gedaan door de inhuur van externen om het
capaciteitsverlies a.g.v. de vacatures op te vangen. Dit komt tot uitdrukking in het nadeel op de
overige personeelskosten ad -/- € 2,4 mln.
Het restant op de salariskosten van de tijdelijke formatie bedraagt € 2,1 mln.
Het voordeel op de overige kosten ad € 1,3 mln betreft in hoofdzaak de incidenteel beschikbare
overheadmiddelen door uitbreiding van de tijdelijke formatie die in 2001 niet zijn aangewend.
Van het restant voordeel op de apparaatskosten zijn als belangrijkste elementen te noemen:
Overschot presentiegelden en reis en verblijfkosten
€ 0,14 mln
Niet bestede middelen stelpost ondersteuning
management en ondersteuning bedrijfsvoering
€ 0,66 mln
Tekort op de PC-prive-regeling
-/€ 0,21 mln
Restant op post invoering Euro en invoering BTWcompensatie-fonds
Dit bedrag is overgeheveld naar 2002 tbv de invoering
van het btw-compensatiefonds.
Nadeel informatievoorziening en automatisering
Voor een belangrijk deel betreft dit de nog in 2001
betaalde kosten voor strategische projecten milieuklachtencentrale en licenties internetapplicaties.
Overschot stelpost documentatie en informatievoorziening

€ 0,17 mln

-/-

€ 0,42 mln

€ 0,18 mln

Kapitaallasten (kolom 2)
De kapitaallasten vallen uiteen in de afschrijvingen en de rentelasten.
De raming voor afschrijvingen bedroeg
De werkelijke afschrijvingen bedroegen
Voordelig verschil op afschrijvingslasten:

€ 37.732.955,€ 36.270.135,€ 1.462.820,-

De raming voor de rentelasten bedroeg
De werkelijke rentelasten bedroegen
Nadelig verschil op rentelasten
-/-

€ 23.355.424,€ 24.558.105,€ 1.202.681,-

Per saldo is derhalve op de kaptaallasten een voordeel ontstaan t.o.v. de begroting van € 260.139,Hiervan komt € 161.035 rechtstreeks op de producten tot uitdrukking en € 99.104 via de aan de
producten toegerekende apparaatskosten.
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Specificatie van de relevante afwijkingen t.o.v. de raming exclusief de apparaatskosten (kolom
3+4)
De grotere voordelige en nadelige verschillen tussen begroting en realisatie zijn gerangschikt naar
beleidsonderdeel en hieronder per product nader geduid.
Naast de kolom met deze afwijkingen zijn de bedragen van de overhevelingen aangegeven.
Voor de meer uitgebreide toelichting op de afzonderlijke resultaten zij verwezen naar de
producttoelichtingen in de beleidsonderdelen.
Resultaat t.o.v. de
raming
incl.slotwijziging
Algemeen bestuur
01.01.10 Bestuur
01.01.11 Bestuurlijke samenwerking
01.01.12 Majeure projecten en strategische beleidsontwikkeling
01.01.14 Openbare orde en veiligheid
Overig per saldo
Totaal beleidsonderdeel 01

Overheveling

Resultaat na
overheveling

bo 01

Verkeer en vervoer
06.01.03 Projecten verkeer en vervoer
06.01.05 Projecten mobiliteit
06.06.01 Aanleg en reconstructie
06.07.01 Beheer en onderhoud provinciale wegen
overig per saldo
Totaal beleidsonderdeel 06

100.957
172.386
637.568
296.290
121.044
1.328.245

212.815
505.675
368.203
65.000
1.151.693

100.957
-40.429
131.893
-71.913
56.044
176.552

bo 06

232.621
318.804
224.337
1.416.175
165.789
2.357.726

Water
07.05.01 Beleidsontwikkeling
07.06.01 Duurzame watervoorziening
07.07.01 Kwantitatief oppvervlaktebeheer
07.07.03 Kwantitatief grondwaterbeheer
07.09.01 inrichting en morfologie
07.11.01 Organisatie gebiedsgerichte uitvoering waterbeleid
07.14.01 Rapportages
overig per saldo
Totaal beleidsonderdeel 07

129.300

1.478.435
47.744
1.655.479

103.321
318.804
224.337
-62.260
118.045
702.247

bo 07

Milieu
08.02.01 Bodem
08.02.04 Luchtkwaliteit
08.02.05 Afvalbeheer
08.02.08 Veiligheid en energiebeheer
08.03.01 Vergunningen wet milieubeheer
08.04.04 Milieumetingen
overig per saldo
Totaal beleidsonderdeel 08

-1.725.041
371.812
377.538
351.359
550.139
126.122
104.800
119.994
276.723

254.586

147.488
402.074

-1.979.627
371.812
377.538
351.359
550.139
126.122
104.800
-27.494
-125.351

bo 08

Natuur, bos en landschap
15.05.02 Ecologische hoofdstructuur
overig per saldo
Totaal beleidsonderdeel 15

1.236.253
204.787
206.263
521.589
140.254
-160.850
62.097
2.210.393

426.630
159.291
209.400
460.751

72.057
1.328.129

809.623
45.496
-3.137
60.838
140.254
-160.850
-9.960
882.264

175.329
122.873
298.202

166.690
79.800
246.490

8.639
43.073
51.712

bo 15
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bo 17

Sociaal economische zaken
17.01.01 Economische beleidsontwikkeling en structuurversterking
17.01.04 Provinciale programma's
17.05.01 Plan van aanpak duurzame energie
overig per saldo
Totaal beleidsonderdeel 17

108.979
562.743
267.833
60.045
999.600

bo 18

190.033

18.01.01 Nutsvoorzieningen

Educatie
21.01.03 Jaarprogramma educatie
overig per saldo
Totaal beleidsonderdeel 21

93.926
347.491
261.158
40.908
743.483

15.053
215.252
6.675
19.137
256.117
190.033

bo 21

Cultuur
22.07.01 Provinciale omroep en multimediale informatievoorziening
22.07.02 Openbare bibliotheek, taal en letteren
22.08.01 Onroerend erfgoed
overig per saldo
Totaal beleidsonderdeel 22

275.926
-1.922
274.004

226.890
226.890

49.036
-1.922
47.114

148.769
123.192
221.380
-22.330
471.011

125.944
155.977
2.692
284.613

148.769
-2.752
65.403
-25.022
186.398

101.756
153.314
255.070

40.499
40.499

101.756
112.815
214.571

bo 22

bo 25

Volksgezondheid, ouderen en jeugd
25.08.03 Instellingen jeugdhulpverlening
overig per saldo
Totaal beleidsonderdeel 25

bo 27

Ruimtelijke ordening
27.01.01 Streekplan en ander ro beleid
27.03.02 Vinex-uitwerkingen
overig per saldo
Totaal beleidsonderdeel 27
Revitalisering landelijk gebied
28.02.01 Reconstructie
28.02.04 (inter)nationale programma's
Totaal beleidsonderdeel 28

538.843
941.306
32.694
1.512.843

208.163

1.261.360
1.093.464
2.354.824

3.194.012

208.163

330.680
941.306
32.694
1.304.680

bo 28

Algemeen financieel beleid
31.01.01 Financiering en beleggingen
31.01.02 Hogere opbrengst opcenten mrb dan geraamd
31.01.02 Hogere uitkering prov.fonds
31.03.03 Algemene lasten en baten
overig per saldo
Totaal beleidsonderdeel 31

3.194.012

-1.932.652
1.093.464
-839.188

712.621
2.102.662
572.926
-2.170.570
45.511
1.263.150

0

712.621
2.102.662
572.926
-2.170.570
45.511
1.263.150

3.512.764
1.000.510
18.305.098

443.177
559.735
10.484.435

3.069.587
440.775
7.820.662

bo 31

Per saldo voordeel salarissen
Overige per saldo
Totaal
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Investeringen
In onderstaand overzicht zijn de in 2001 gerealiseerde investeringen afgezet tegen de planning voor
2002.
De in het overzicht opgenomen bedragen zijn voor wat betreft de raming van de investeringen, netto
investeringsbedragen (uitgaven minus inkomsten). De investeringen ten laste van derden zijn in dit
overzicht buiten beschouwing gelaten.

Investeringsobject
Renovatie Prov.huis
Aanvullend krediet
Flexplekken
Meubilair
Machines Drukkerij
Mobiliteit
Stedelijke gebieden
PPS A-59
PPS A-59 geactiveerde
rente
Verkeersveiligheidprogr.
Telematica
Monitoring meetnet
Aanleg en reconstr.
Aanleg en reconstr.
(onvoorzien)
Voorbereidingskosten
Structureel onderhoud
Doorstromingsmaatregelen
Ontsnippering
Grondverwerving
Kanaaltak naar Amer
Waalwijk - Loon op Zand
Terheijdenseweg
Landmeetkundige Instr.
Watervrijmakingswerken
Donge en oude maasje
Dijkverzwaring
Vervanging Motorschip
WHP 2
Natuur en recreatiegeb.
Relatienota 1e fase
Relatienota 2e fase
Jeugdhulpverlening
Ruimte voor ruimte

Planning
volgens Njn
227.000
545.000
1.124.000
1.161.000
32.000
2.482.000
809.000
8.174.000
155.000

Realisatie
per 31-12-2001
79.211
397.575
108.066
0
19.318
2.442.699
580.718
9.534.832
108.380

Verschil realisatie
vs planning
147.789
147.425
1.015.934
1.161.000
12.682
39.301
228.282
-1.360.832
46.620

7.087.000
681.000
234.000
6.238.000
454.000

6.458.996
393.506
233.421
9.272.665
0

628.004
287.494
579
-3.034.665
454.000

2.950.000
15.782.000
136.000
227.000
1.956.000
1.059.000
0
1.425.000
55.000
2.087.000

2.486.585
13.579.198
14.213
262.145
1.366.594
0
24.730
2.004.917
0
1.781.155

463.415
2.202.802
121.787
-35.145
589.406
1.059.000
-24.730
-579.917
55.000
305.845

9.104.000
0
1.361.000
1.718.000
8.409.000
239.000
4.538.000
4.000.000

8.055.939
15.930
1.361.341
1.118.261
848.014
0
2.912.815
0

1.048.061
-15.930
-341
599.739
7.560.986
239.000
1.625.185
4.000.000

84.449.000

65.461.223

18.987.777
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De geplande investeringen voor het jaar 2001 zoals opgenomen in de najaarsnota 2001 beliepen een
totaal van € 84.449.000,- In 2001 is hiervan € 65.461.223,- gerealiseerd.
Daarbij is sprake van een overschrijding op diverse investeringen tot een bedrag van € 5.051.560,-.
Zonder deze overschrijdingen is de realisatie € 60.409.663,-. Dat betekent uitgedrukt in het percentage
van de de in het najaar geplande investeringen een realisatie van 71,5%. De realisatiepercentages van
2000 en 1999 lagen op respectievelijk 81% en 52,5%.
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B A L A N S 2001
Activa

per
31-12-01

per
31-12-00

Passiva

Vaste activa

1a -Terreinen en gebouwen
-Water- en wegenbouwkundig
werk

1b -Deelneming Eindhoven Airport
-Overige deelnemingen

1c -Investeringssubsidies
-Kosten sluiten van geldleningen
en disagio

per
31-12-00

43.373.356

48.815.497

18.305.098
211.950.679

11.722.787
159.556.271

3.240.906

2.956.596

276.870.038

223.051.151

2.456.056

2.533.573

167.625.895

197.267.686

71.434.417
0
35.060.258
193.432

53.585.232
0
28.880.052
213.455

106.688.108

82.678.740

72.927

0

553.713.024

505.531.150

Reserves
41.790.070

42.411.553

311.980.835

291.329.285

555.881
P.M.

555.881
P.M.

75.283.893

67.983.688

1.581.049
431.191.728

2.932.450
405.212.857

2a -Algemene reserve
-Saldo van de rekening van baten
en lasten
-Overige reserves
2b -Stimulus

Vorderingen op lange termijn

3 -Verstrekte vaste geldleningen

per
31-12-01

Voorzieningen

-Gelden in deposito

144.756
144.756

173.254
173.254

Voorraden

178.015

79.590

4 -Voorzieningen

Schulden op lange termijn
6 -Opgenomen vaste geldleningen
Vorderingen op korte termijn
Schulden op korte termijn

5 -Overige vorderingen
-Gelden in deposito
-Rek.courant PNB/NUBL

55.568.955
0
251.968

33.991.394
4.537.802
458.308

-Overige vorderingen Stimulus
-Deposito Stimulus

27.690.800
0

20.592.699
0

83.511.723

59.580.204

8 -Opgenomen kasgeldleningen
-Overige schulden
-Rek.courant PNB/NUBL
-Overige schulden Stimulus
-Waarborgsommen

Liquide middelen

7 -Kas-, bank- en girosaldi
-Liquide middelen Stimulus

Totaal

Liquide middelen
30.521.670
8.165.132

29.099.223
11.386.023

38.686.802

40.485.246

553.713.024

505.531.150

10 -Kruisposten
12 -Gewaarborgde geldleningen
77.347.832

Totaal
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2001
Naast de algemene uitgangspunten die voortvloeien uit de Provinciale Comptabiliteitsvoorschriften worden in aanmerking genomen het continuïteitsbeginsel en het beginsel van een
bestendige gedragslijn.

Activa
Algemeen:
Het algemene uitgangspunt voor waardering van de activa is -tenzij anders vermeld- de
waardering tegen historische kosten hetgeen inhoudt het bedrag dat eraan is besteed
(verkrijgingsprijs of historische vervaardigingsprijs), onder aftrek van de daarop toegepaste
gecumuleerde afschrijvingen en daarvoor ontvangen bijdragen. Herwaarderingen vinden
derhalve niet plaats.

1a.

- Terreinen en gebouwen;
- Water- en wegenbouwkundige werken.
Voor de specificatie alsmede de toegepaste afschrijvingsmethoden en termijnen wordt
verwezen naar bijlage B1a.
De in het provinciehuis aanwezige kunstcollectie is in 1991 getaxeerd voor een bedrag
€ 944.521,=.

1b

Deelnemingen.
Deelneming Eindhoven Airport;
Het betreft een deelneming in het aandelenkapitaal van Eindhoven Airport NV voor 24,5 %
zijnde € 1.111.762,=. Hiervan is 50% gestort, zijnde € 555.881,=
Overige deelnemingen;
De verkrijgingsprijs van een deelneming wordt direct ten laste van het resultaat c.q. ten laste
van een eventueel gevormde reserve volledig afgeschreven. Zij zijn P.M. in de balans
verantwoord. Een specificatie van het nominale bedrag van het aandelenbezit alsmede het
gestorte bedrag hierop is opgenomen in bijlage B1b van de jaarrekening.
Naast de deelneming in de NV ESSENT Groep (30,8%) heeft de provincie Noord-Brabant
minderheidsdeelnemingen in de in de bijlage vermelde vennootschappen. Voor nadere
informatie omtrent de minderheidsdeelneming NV ESSENT wordt verwezen naar de
jaarrekening van het betrokken bedrijf. De intrinsieke waarde van de aandelen NV ESSENT is
hoger dan de nominale waarde zoals is genoemd in bijlage B1b.
De aandelen van de NV Brabantse Buurtspoorwegen en Autodiensten (BBA) zijn in 2001
verkocht voor eeen bedrag van € 21,5 mln. Dit bedrag is gebruikt voor grote
investeringsuitgaven en aflossing van vaste geldleningen.

1c.

- Investeringssubsidies;
- Kosten van het sluiten, vervroegd aflossen, conversie en disagio van leningen.
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De toegepaste afschrijvingsmethoden zijn lineair. Voor de specificatie alsmede het aantal
afschrijvingstermijnen wordt verwezen naar bijlage B1c.

3.

Verstrekte vaste geldleningen.
Voor de specificatie wordt verwezen naar bijlage B3.
Van het totale bedrag van de vorderingen op lange termijn vervalt in het eerstkomende jaar
€ 59.748,=.

5.

Vorderingen op korte termijn.
De vorderingen worden voor het nominale bedrag op de balans verantwoord. Er zijn geen
voorzieningen gevormd voor dubieuze vorderingen of debiteuren.
De samenstelling van de overige vorderingen en overlopende activa is per 31 december 2001
als volgt:
Totaal debiteuren
Bij voorschot betaalde salarissen
Bij voorschot betaalde reis- en verblijfkosten
Werkkapitaal van Hecke
Vooruit betaalde bedragen
Tussenrekening uitgaven WMV
Tussenrekening van Hecke
Tussenrekening uitgaven REW
Tussenrekening uitgaven bodemsanering
Tussenrekening uitgaven MCO
Tussenrekening uitgaven algemeen
Tussenrekening sec afdr. ABP (IZR)
PC Privé
Vakberaad Financiën
Totaal sluitposten inkomsten

6.797.679
107.053
1.954
708.305
33.947
89.862
990
21.501
395.061
242.057
521
85.206
309.166
23
46.775.631

Totaal

55.568.955

Specificatie debiteuren per 31-12-2001
Bodemsanering
GDU
Monitoringsheffing Nazorg
Muskusrattenbestrijding
Schades aan provinciaal eigendom
Grondwaterheffing
Diverse 2001

5.462.103
656.694
206.924
135.199
98.335
43.997
194.427

Totaal

6.797.679
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Specificatie balansposten per dienstjaar per 31-12-2001
1994
1997
1998
1999
2000
2001

9.076
40.600
39.798
1.175.216
581.985
44.928.956

Totaal

46.775.631

De samenstelling van de overige vorderingen Stimulus is per 31 december 2001 als volgt:

7.

Te vorderen op de Europese Commissie, Stimulus
Te vorderen rente Stimulus
Nog te ontvangen Eur. Commissie, Stimulus
Nog te ontvangen E.Z., Stimulus
Vooruitontvangen SRE
Nog te ontvangen rente EPD III
Nog te vorderen V&W, LNV en Ceres gemeenten
Te verrekenen rente EPD II

722.831
23.564
21.217.384
2.693.807
1.615.466
20.472
1.349.887
47.389

Totaal

27.690.800

Liquide middelen
De samenstelling van de liquide middelen per 31 december 2001 is als volgt:
Kas
Rabobank
B.N.G.
Waterschapsbank
I.N.G
Postbank
I.N.G.-BFR rekening

17.606
16.458
15.326.684
171
12.416.699
2.744.052
0

Totaal

30.521.670
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Passiva
Algemeen:
De passiva zijn -tenzij anders vermeld- gewaardeerd tegen nominale waarde.
2. Algemene reserve.
Betreft de algemene reserve (zie bijlage B2a).
Saldo van de rekening van baten en lasten.
Betreft het voordelige saldo 2001 van de rekening van baten en lasten.

Overige reserves.
Voor de specificatie wordt verwezen naar bijlage B2a (exclusief algemene reserve).
In 1998 heeft er een bijstelling plaatsgevonden (op grond van de Comptabiliteitsvoorschriften)
voor wat betreft de classificatie reserve of voorziening. In bijlage B2a worden de reserve’s
conform deze bijstelling weergegeven.
De reserve wegens herfinancierring en herstructurering van de NV Brabantse
Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) is in de staat van de reserves en voorzieningen opgenomen
voor een negatief bedrag van € 4.081.626,=. Het betreft hier een enigszins van de praktijk
afwijkende vorm van administreren (negatieve reserve in plaats van een immaterieel vast actief
en reserve-stortingen in plaats van de gebruikelijke afschrijvingen). Qua belasting van de
gewone dienst blijft dit op langere termijn echter hetzelfde.

Reserves Stimulus:
EPD I
EPD II
EPD III

1.211.504
2.003.310
26.092

Totaal

3.240.906

De schriftelijke aangegane verplichtingen aan het einde van het dienstjaar welke nog niet ten
laste van desbetreffende reserve zijn gebracht bedragen € 44.354.640,=.
Met ingang van het dienstjaar 1992 worden lasten/baten die een relatie met een reserve hebben
op kasbasis geadministreerd.

4.

Voorzieningen.
Voor de specificatie wordt verwezen naar bijlage B4.
In 1998 heeft er een bijstelling plaatsgevonden (op grond van de Comptabiliteitsvoorschriften)
voor wat betreft de classificatie reserve of voorziening. In bijlage B4 worden de voorzieningen
conform deze bijstelling weergegeven.
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De schriftelijke aangegane verplichtingen aan het einde van het dienstjaar welke nog niet ten
laste van desbetreffende voorziening zijn gebracht bedragen € 549.483,=.
Met ingang van het dienstjaar 1992 worden lasten/baten die een relatie met een fonds hebben
op kasbasis geadministreerd.

6.

Opgenomen vaste geldleningen.
Voor de specificatie wordt verwezen naar bijlage B6.
Van het totale bedrag van de schulden op lange termijn vervalt in het eerstkomende jaar
€ 19.899.275,=.
Op 26 maart 1999 heeft Provinciale Staten van Noord-Brabant een machtiging verleend
(besluit 12/99) tot een totaal bedrag van Euro 150 mln. Op basis van deze nieuwe machtiging is
in 1999 een vaste geldlening aangegaan voor Euro 50 mln. In het jaar 2000 en 2001 zijn geen
nieuwe vaste geldleningen opgenomen.
Daarmee resteert per medio februari 2002 nog Euro 100 mln op te nemen vaste geldleningen op
basis van het laatst genomen besluit van Provinciale Staten.

8.

Overige schulden.
De samenstelling van de overige schulden en overlopende passiva is per 31 december 2001 als
volgt:
Totaal crediteuren
B.T.W. algemeen
B.T.W. Renovatie
Nog te coderen inkomsten WMV
Tussenrekening inkomsten MCO
Tussenrekening inkomsten REW
Tussenrekening ontvangsten grondwateronttreking
Attentiefonds
Belastingen
A.B.P.
GAK
I.Z.R
Verrekening bodemsanering
Terug te ontvangen kosten ruilverkaveling
Nog te betalen (Limburg) NUBL
Vooruitontvangen bedragen
Nog te betalen rente van leningen
IOG - info
Voorzitterschap CdK’s
Totaal sluitposten

14.966.541
22.341
401.000
2.122.866
42.911
79.796
431
6.240
1.764.768
416.429
5.152
405
155.935
832
19.513
5.666.540
3.363.594
101.386
2.680
42.295.059

Totaal

71.434.417
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Specificatie crediteuren per 31-12-2001
Bodemsanering
Waterkeringen
Projecten mobiliteit
Instandhouding provinciale wegen
Exploitatie wegen
Jeugdhulpverlening
Diverse crediteuren

2.317.342
585.409
2.990.129
525.262
427.060
2.825.868
5.295.471

Totaal

14.966.541

Specificatie vooruitontvangen bedragen per 31-12-2001
Verkeer en vervoer
Interreg
Beeldende kunsten
Overig

1.008.725
4.208.415
317.133
132.267

Totaal

5.666.540

Specificatie balansposten per dienstjaar per 31-12-2001
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

1.577
1.225
28.401
62.721
186.230
729.670
1.228.872
3.001.924
6.885.724
30.168.715

Totaal

42.295.059
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Overige schulden Stimulus

12.

Verplichtingen projecten Stimulus
Nog te ontvangen rente EPD II

35.011.336
48.922

Totaal

35.060.258

Gewaarborgde geldleningen.
Voor de specificatie wordt verwezen naar bijlage D.
Betreft het bedrag aan borgstellingen per 31 december 2001 voor door derden aangegane
geldleningen

Aldus vastgesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant
in hun vergadering van

, voorzitter,

, griffier.
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Accountantsverklaring
Opdracht
Wij hebben de jaarrekening 2001 van de provincie Noord-Brabant gecontroleerd. De jaarrekening is
opgesteld onder verantwoordelijkheid van gedeputeerde staten van de provincie. Het is onze
verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden
Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot
controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en
uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden
van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van
deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen en de toelichtingen in de
jaarrekening. Tevens omvat een controle een beoordeling van de grondslagen voor financiële
verslaggeving die bij het opmaken van de jaarrekening zijn toegepast en van belangrijke schattingen die
gedeputeerde staten daarbij hebben gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de
jaarrekening. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

Oordeel
Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de financiële positie op
31 december 2001 en van de baten en lasten over 2001 in overeenstemming met de grondslagen voor
financiële verslaggeving volgens het Besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995 en ook overigens voldoet
aan de bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in dit besluit.
Deloitte & Touche Accountants
‘s-Hertogenbosch, 29 maart 2002

.

Vermogenspositie 2001
Inleiding
De activa en passiva zijn in 2001 in totaal toegenomen met € 48.181.874,=, opgebouwd als volgt (+ =
toename, -/- = afname, cijfers x € 1.000,=).
Activa
Vaste activa
Vorderingen op lange termijn
Voorraden
Vorderingen op korte termijn en saldo
liquide middelen
Totaal activa

+ 25.979
- 28
+ 98
+ 22.133
+ 48.182

Passiva
Reserves en voorzieningen
Schulden op lange termijn
Schulden op korte termijn en saldo
liquide middelen

+ 53.742
- 29.642
+ 24.082

Totaal passiva

+ 48.182

Activa en passiva 2001.
Het verloop van de vaste activa in 2001 was als volgt (cijfers x € 1.000,=):
Boekwaarde per 1 januari 2001
Bij: Investeringen 2001
Af:

405.213
65.461
470.674

Normale afschrijvingen in 2001
t.l.v. de gewone dienst
Extra afschrijvingen in 2001
t.l.v. de gewone dienst
t.l.v. daarvoor bestemde reserves

29.290
8.331
1.861
39.482

Boekwaarde per 31 december 2001

431.192

In de bijlagen B1a en B1c 2001 zijn de vaste activa gespecificeerd weergegeven, te weten:
B1a de onroerende en roerende bezittingen 2001,
B1c de kapitaaluitgaven waar tegenover geen bezittingen staan 2001.
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Vorderingen op lange termijn.
Betreft verstrekte vaste geldleningen (cijfers x € 1.000,=):
Restantbedrag op 1 januari 2001
Af:

In 2001 ontvangen aflossingen van
studievoorschotten.

173
-

Restant bedrag per 31 december 2001

28
145

Verwezen wordt naar bijlage B3 2001.

Reserves en voorzieningen.
Het verloop van de reserves en voorzieningen is weergegeven in respectievelijk bijlage B2a en B4
2001.
Met betrekking tot de in 2001 bijgeschreven rente wordt opgemerkt dat, conform bestaand beleid,
alleen op de bestemde reserves de met die reserves bespaarde rente wordt bijgeschreven en dat in 2001
het rentebijschrijvingspercentage 6 bedroeg.

Schulden op lange termijn (cijfers x € 1.000,=).
Saldo op 1 januari 2001:
Bij: In 2001 opgenomen vaste geldleningen:

197.268
0
197.268

Af: In 2001 gedane nominale aflossingen:

29.642

Saldo op 31 december 2001:

167.626

Voor een verdergaande specificatie van de schulden op lange termijn wordt verwezen naar bijlage B6
2001.
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Financiering.
Het financieringsoverzicht per 1 januari 2001 en per 31 december 2001 is als volgt:
(cijfers x € 1.000,=)
01-01-2001
Boekwaarde vaste activa
verstrekte vaste geldleningen

Gefinancierd als volgt:
Opgenomen vaste geldleningen
Reserves en fondsen

Overschot aan financieringsmiddelen
op lange termijn

31-12-2001

405.213
173

431.192
145

405.386

431.337

197.268
225.585

167.626
279.326

422.853

446.952

17.467

15.615

De mutaties op de afzonderlijke onderdelen van het bovenstaande overzicht zijn in het voorgaande
nader toegelicht.
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Risicoparagraaf 2001
1.

Inleiding

Voor een adequate beoordeling van de financiële positie van de provincie is inzicht in de aanwezige
risico's van essentieel belang. Risico's zijn onzekere factoren of ontwikkelingen die kunnen leiden tot
een financieel nadeel (of juist een eventueel voordeel) voor de provincie. Er kan globaal een
onderscheid gemaakt worden in risico's die behoren tot de normale bedrijfsvoering en risico's die een
normale bedrijfsvoering overstijgen. Risico’s van de eerstgenoemde soort dienen in beginsel binnen de
meerjarenbegroting te zijn ingekaderd en afgedekt. Voor de risico’s die de normale bedrijfsvoering
overstijgen moet een beroep gedaan kunnen worden op het weerstandsvermogen van de provincie.
2.

Risico’s

Bij de bepaling van de risico’s voor de risicoparagraaf wordt de volgende indeling gehanteerd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Juridische en procesrisico’s
Risico’s voortvloeiende uit rijksbeleid en wetgeving
Risico’s voortvloeiend uit samenwerking met derden
Risico’s door autonome ontwikkelingen
Risico’s inzake financiering en treasury
Financiële garantstellingen
Risico’s met betrekking tot interne bedrijfsvoering, organisatie en overige
Vervallen risico’s

2.1. Juridische en procesrisico’s
2.1.1 Risico's in het kader van de aansprakelijkheid
De risico's die de provincie loopt in de vorm van aansprakelijkheidsstellingen door derden zijn vooral
gelegen in de mogelijkheid dat door GS genomen besluiten door de administratieve rechter worden
vernietigd. In dat geval kan het besluit gezien worden als een onrechtmatige daad in de zin van het
civiele recht en is de provincie aansprakelijk voor de vermogensschade. Door invoering van de
Algemene wet bestuursrecht is het mogelijk dat de administratieve rechter direct oordeelt over de
schade. Daarnaast blijft het mogelijk de schade bij de civiele rechter te claimen. Verder kan de
provincie aansprakelijk worden gesteld ingeval van zaak- en letselschade, bijvoorbeeld in verband met
het wegenbeheer.
De provincie is voor de aansprakelijkheid verzekerd. Voor kwesties die spelen vanaf 1 januari 1992 bij
Centraal Beheer, voor kwesties van voor die datum via AON. Vanaf 1 april 1995 is een nieuwe
overeenkomst voor aansprakelijkheidsverzekering afgesloten met Centraal Beheer.
De aansprakelijkheidsverzekering dekt niet alle gevallen van aansprakelijkheid. De belangrijkste
uitsluitingen zijn: bewust in strijd met de wet genomen beslissingen, schade veroorzaakt door niet
nagekomen toezeggingen, schade samenhangend met privaatrechtelijke overeenkomsten. In geval van
zaakschade is de dekking maximaal € 2,27 mln. per gebeurtenis en maximaal € 4,54 mln. per
kalenderjaar. Het maximum bij vermogensschade bedraagt € 1,13 mln. per gebeurtenis en maximaal €
2,27 mln. per kalenderjaar. Naast een maximumbedrag per gebeurtenis kennen de
aansprakelijkheidsverzekeringen ook eigen risico's. Bij AON geldt een eigen risico van € 454,-- per
gebeurtenis. Voor de aansprakelijkheidsverzekeringen van Centraal Beheer is het eigen risico met
ingang van 2001 gewijzigd. In geval van zaak- en letselschade bedraagt het eigen risico € 1.135,--per
gebeurtenis; voor de vermogensschade is het eigen risico € 11.345,-- per gebeurtenis en
€ 2.269,-- per gebeurtenis m.b.t. art. 19 RO procedures.
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Indien een administratiefrechtelijke procedure wordt verloren beveelt de rechter restitutie van de
griffierechten aan de tegenpartij. Deze griffierechten vallen, in tegenstelling tot de proceskosten, niet
onder dekking van de verzekering. Deze bedragen zijn op dit moment € 109,-- voor particulieren en €
218,-- voor rechtspersonen voor een procedure in eerste aanleg en € 165,-- resp. € 327,-- in hoger
beroep. In geval er een voorlopige voorziening (schorsing) wordt verzocht, vindt verdubbeling van
genoemde bedragen plaats.
Er is sedert 1994 een aparte begrotingspost voor het eigen risico van de aansprakelijkheidsverzekering
en de restitutie van griffierechten. Deze is van voldoende omvang. Daarnaast wordt bovendien
jaarlijks een analyse gemaakt van de door de rechter vernietigde beschikkingen.
Zoals bovenvermeld vallen niet alle claims onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering.
Gevallen van bestuurscompensatie vallen niet onder de dekking. Dit betreft gevallen waarin de
provincie rechtmatig handelt maar waarbij een burger dermate onevenredig wordt getroffen dat wij
gehouden zijn aan betaling van een schadevergoeding. De provincie wordt in toenemende mate
geconfronteerd met dergelijke schadeclaims vanuit het beheer en onderhoud van provinciale wegen,
schadeclaims die niet onder de dekking van de WA-verzekering vallen. Per ultimo 2001 betreft het
totaal bedrag aan schadeclaims ongeveer € 1 mln.
In het bijzonder is hierbij van belang de Nadeelcompensatieregeling Kabels en Leidingen.
Als gevolg van de vertragingen bij de besluitvorming door het IPO ten aanzien van een
‘Nadeelcompensatieregeling Kabels en Leidingen’ is de ingestelde bevriezingsregeling vooralsnog
gehandhaafd. Hierdoor kunnen uiteindelijk mogelijk financiële claims ontstaan van de betreffende
exploitatiemaatschappijen ten opzichte van de provincie. De termijn waarop dit speelt en de hoogte
van het daarmee mogelijk gemoeide claimbedrag en de (juridische aansprakelijkheid)positie van de
provincie daarin zijn thans nog onbekend. Zodra dit gaat spelen, zal een dossier ter zake aan het
College worden aangeboden voor besluitvorming.
Inmiddels is de problematiek zodanig, dat met betrekking tot een tweetal projecten (DiessenMiddelbeers en Mill-St.Hubert) er juridische procedures lopen tegen exploitantmaatschappijen ten
aanzien van een bezwaarprocedure die is ingesteld naar aanleiding van een provinciale aanwijzing ter
zake van het verleggen van kabels en leidingen.
2.1.2 Wachtgeldverplichtingen
Voor de provincie kunnen wachtgeldverplichtingen ontstaan als bij tijdelijke projecten provinciale
medewerkers na verloop van enige tijd niet langer in tijdelijke dienst blijven, maar op grond van
wettelijk regels automatisch recht op een vast dienstverband krijgen. Door wetgeving van de
rijksoverheid zijn voor de werkgever de werkeloosheidsconsequenties van vertrekkend personeel dat
in tijdelijke dienst was aanzienlijk. Als de provincie personeel tijdelijk in dienst neemt, heeft zij een
werkeloosheidsverplichting voor het hele arbeidsverleden van de betreffende persoon. De
werkeloosheidsverplichting voor bijvoorbeeld iemand die 5 maanden in dienst bij de provincie
gewerkt heeft en 20 jaar elders, komt volledig ten laste van de provincie. De provincie heeft tot medio
1998 deze kwestie afgegrendeld door een opslag van maximaal 50% op de salariskosten van tijdelijke
krachten te reserveren ter dekking van mogelijke werkeloosheidsverplichtingen. Er is weinig beroep
op de voorziening gedaan en het niveau is voorlopig voldoende, vandaar dat voorlopig gestopt is met
de stortingen voor nieuwe gevallen. Verder worden tijdelijke krachten bij voorkeur niet meer zelf in
dienst genomen maar aangesteld via Wisselwerk of een uitzendbureau.
2.1.3 Nieuwe wachtgeldverplichtingen/werkeloosheidsverplichtingen
De voor rekening van de provincie komende wachtgeldverplichtingen in de welzijnssector zijn via een
reserve voldoende afgedekt. Het is evenwel denkbaar dat er bij aan de provincie gelieerde instellingen
buiten de welzijnssector nieuwe wachtgeldverplichtingen ontstaan.
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2.1.4 Implementatie Flora- en Faunawet
Met betrekking tot de implementatie van de Flora- en Fauna wet zal afhankelijk van het nog vast te
stellen beleid schadevergoeding moeten worden uitgekeerd.
In 2001 is, evenals voorgaande jaren, de invoering een aantal keren uitgesteld. Invoering lijkt nu in
april 2002 aan de orde te komen. De uiteindelijke uitwerkingsvorm heeft gevolgen voor de benodigde
handhavingscapaciteit waar voor een deel op is geanticipeerd in de Voorjaarsnota 2001.
2.1.5 Ammoniakwet
Aan het einde van het jaar 1998 en in de loop van het jaar 1999 zijn procedures gestart door een aantal
veehouders in de provincie Noord-Brabant en de provincie Limburg tegen gemeentebesturen in
verband met wat genoemd wordt onrechtmatig handelen bij het verlenen van (uitbreidings)
vergunningen voor veehouderijen. Achtergrond van de claims van de veehouders is hun stelling, dat
het door de overheid in die periode voorgestane emissie-stand-still-beleid, dat o.a. werd geëffectueerd
door middel van gemeentelijke ammoniakreductieplannen (arp’s), op grond van jurisprudentie van de
afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in strijd moet worden geacht met de Interim-wet
Ammoniak en Veehouderij (IAV). De veehouders hebben een aantal gemeentebesturen gedagvaard. In
de loop van die door veehouders tegen de gemeenten ingestelde procedures is de provincie NoordBrabant “in vrijwaring” in de procedure betrokken. Daarbij stellen de betrokken gemeentebesturen
zich op het standpunt dat de provincie door goedkeuring van en medebetrokkenheid bij het
gemeentelijk ARP, in juridische zin "medeschuld” draagt bij de beoordeling van de aansprakelijkheid.
De provincie Noord-Brabant heeft op haar beurt de Staat der Nederlanden in zgn. “ondervrijwaring”
opgeroepen, stellende dat de staat verantwoordelijk moet worden gehouden voor de deugdelijke
werking van de Interim-wet, terwijl voorts aansprakelijkheid aan de kant van de staat moet worden
aangenomen op grond van de betrokkenheid van het Rijk bij de totstandkoming van de gemeentelijke
ARP’s. Daarnaast heeft de staat op verwijtbare wijze nagelaten om inhoud te geven aan het openbaar
bekend gemaakt voornemen, om tot “reparatie” van de Interimwet (IAV) te komen. Het vertrouwen is
hierdoor opgewekt, dat kon worden voortgegaan met het nemen van besluiten in het kader van het
destijds voorgestane emissie-stand-still-beleid. Inmiddels worden tussen gemeenten, betrokken
provincies, de Staat der Nederlanden en de schadeverzekeraars van gemeenten en provincies de
mogelijkheden besproken voor een onderlinge regeling van de schade op zodanige algemene wijze dat
onderlinge procedures worden gestaakt. Gedurende het jaar 2001 is namens de Staat der Nederlanden
door de landsadvocaat een eerste voorstel voorgelegd voor de verdeling van de kosten, welke
eventueel uit de schadeclaims zouden kunnen voortvloeien. De betrokken partijen beraden zich thans
op dit voorstel voor de grondslag van een schaderegeling. In de loop van het jaar 2002 zal meer
duidelijk worden over de afbakening van de mogelijke schade.
De provincie Noord-Brabant loopt daarmee uit hoofde van het ammoniak-beleid uit het verleden een
aansprakelijkheidsrisico dat zich de komend jaren zal concretiseren
2.1.6 Spreidingsplan Ambulancevervoer
In december 2000 heeft Provinciale Staten ingestemd met voorfinanciering van de kosten van de
invoering van het nieuwe spreidingsplan ambulancevervoer aan de instellingen die het
ambulancevervoer uitvoeren (RAV). Oorspronkelijk zou in 2001 de minister van VWS met
terugwerkende kracht tot 1 januari 2001 additionele middelen ter beschikking stellen. Inmiddels is
bekend dat in het kader van de in het najaar 2001 door de Tweede kamer vastgestelde Zorgnota 2002
met terugwerkende kracht € 11,1 mln. landelijk beschikbaar komt. Dit bedrag wordt conform
beleidsregels van het College Tarieven Gezondheidszorg verdeeld. Blijkens de gemaakte
onderverdeling is € 4,53 mln. landelijk beschikbaar voor kwaliteitsontwikkeling c.q. oplossing van de
knelpunten in paraatheid. Hoeveel hiervan naar Noord-Brabant komt is op dit moment nog niet
definitief bekend, maar zal naar verwachting € 640.000 zijn. Inmiddels is van de besturen van de
RAV-en vernomen, dat zij - gegeven de tegenvallende extra middelen van VWS - verwachten slechts
een gering deel van het voorgefinancierde bedrag (€ 2,72 mln.) te kunnen terugbetalen. Hierover zal
binnenkort overleg worden gevoerd met de RAV-en. Verdere terugbetaling in volgende jaren zal
afhangen van de extra middelen die mogelijk in volgende jaren beschikbaar komen. Een eventuele
verdere financiële impuls vanuit het Rijk is door GS opnieuw bij de minister en Tweede Kamer
aangekaart met het oog op de komende Voorjaarsnota 2002.
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2.2

Risico’s voortvloeiende uit rijksbeleid en wetgeving

2.2.1 Rijksbeleid
Het rijksbeleid is een onzeker element als het gaat om de samenhang tussen de uitkeringen uit het
Provinciefonds en de ontwikkeling van de rijksuitgaven (normeringsmethodiek). In vergelijking met
eerdere jaren wordt dit risico in belangrijke mate afgedempt door de behoedzaamheidsreserve in het
Provinciefonds. In feite gaat het om een vooraftrek die in het jaar daarop tot uitbetaling komt,
afhankelijk van het verloop van de gecorrigeerde netto rijksuitgaven.
2.2.2 Leemtewet bodembescherming
Op 1 april 1998 is de Leemtewet bodembescherming in werking treden. Op grond van deze wet zijn de
provincies financieel, organisatorisch en bestuurlijk eindverantwoordelijk voor de nazorg van de
stortplaatsen waar op of na 1 september 1996 nog afvalstoffen werden of worden gestort. Nazorg
betreft het eeuwigdurend voortzetten van milieu beschermingswerkzaamheden op een stortplaats nadat
deze formeel door het bevoegd gezag gesloten is verklaard. De provincies krijgen de bevoegdheid om
aan vergunninghouders van stortplaatsen bij belastingverordening een nazorgheffing op te leggen ter
dekking van de kosten van de nazorgwerkzaamheden. Deze gelden stromen in een provinciaal
nazorgfonds waaruit dan alle nazorgwerkzaamheden betaald moeten worden. Op 5 februari 1999 is
door Provinciale Staten de verordening vastgesteld.
Aan de uitvoering van de Leemtewet zijn diverse risico's verbonden voor de provincie. Dit betreft ons
inziens:
1.
De keuze van de heffingsgrondslag voor de nazorgheffing (objectgebonden of op basis van
verevening). In de belastingverordening is gekozen voor een objectgebonden systeem. Het
risico bestaat dan uit het niet kunnen verevenen van de doelvermogens over de verschillende
stortplaatsen;
2.
Te hanteren rente- en inflatiepercentage bij de berekening van de nazorgheffing (tweejaarlijks
te herijken);
3.
De hoogte van de risico-opslag voor het technisch falen van voorzieningen. (Deze zijn te
berekenen met risicoanalyses op ingestuurde nazorgplannen);
4.
Het wel of niet stellen van financiële zekerheid (bankgaranties, verzekering);
5.
De manier waarop de gelden uit het nazorgfonds worden belegd;
6.
De mate waarin bij optredende schade in de nazorgfase de kosten verhaald kunnen worden op
de exploitant van de stortplaats (in geval van risicoaansprakelijkheid).
In het najaar van 1999 heeft ambtelijk en bestuurlijk overleg plaats gevonden met de exploitanten van
de betreffende stortplaatsen. Daarbij is afgesproken dat de voorlopige aanslagen in het kader van de
nazorg zullen worden gebaseerd op het huidige IPO rekenmodel. Tegelijk is een betalingsregeling
afgesproken waarbij voorlopig, tot het moment dat het IPO rekenmodel is herzien, 50% van de te
betalen voorlopige aanslag zal worden ingevorderd (op voorwaarde dat voorlopig wordt afgezien van
juridische procedures en dat een financiële zekerstelling voor het totale op te brengen doelvermogen
wordt afgegeven). Deze afspraken zijn nog steeds van kracht.
Op 17 december 1999 zijn de voorlopige aanslagen en voorstellen tot betalingsregeling officieel
verzonden. De eerste betalingen zijn vanaf mei 2000 binnen gekomen.
In 2002 zal waarschijnlijk het IPO rekenmodel worden aangepast en zullen de nazorgplannen, de
voorlopige aanslagen en de betalingsregelingen worden herzien.
2.2.3 Openbaar vervoer
Op grond van de Wet personenvervoer 2000 heeft in 2001 de aanbesteding van het streekvervoer
plaatsgevonden. De verleende concessies bevatten de verplichting tot vernieuwingsprojecten conform
het gedachtegoed van PvM. Voor concrete vernieuwingsprojecten kunnen de vervoerders binnen de
concessieperiode (2002 – 2006/2008) aanspraak maken op medefinanciering door ons. Ter dekking
van deze uitgaven is een deel van de opbrengst van de BBA-aandelenverkoop gereserveerd. In geval
maximaal vernieuwd wordt dan ontstaat een dekkingstekort van € 2.270.000.
De Wet personenvervoer 2000 schrijft voor de aansturing van de OV-vervoerders consumentenmacht
voor. In Brabant is dat voor het streekvervoer uitgewerkt in de opbouw van het
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‘Consumentennetwerk’. In de concessies is aangegeven welke rol en bevoegdheden het
consumentennetwerk heeft. De exploitatiekosten van het consumentennetwerk voor de looptijd van de
concessies zijn niet gedekt.
Als aanvulling op het streekvervoer is op regionaal niveau het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
(CVV) in opkomst. De exploitatie van deze vervoersvorm wordt door gemeenten en provincie samen
verzorgd. De dekking van onze exploitatiebijdrage is geregeld door een rijksbijdrage, die anderhalf
jaar later aan ons wordt verstrekt. Wij financieren deze bijdragen voor, waarbij de rentelast voor onze
rekening komt. Het beheer van CVV is regionaal georganiseerd. Als partner in de samenwerking
betalen wij een deel van de beheerskosten. Voor deze kosten is geen dekking.
De financiering van het streekvervoer - en daarmee het basisvoorzieningenniveau - is in het
jaarverslag 2000 aangemerkt als punt van zorg. Ook in 2001 was het basisvoorzieningenniveau
onderwerp van zorg en discussie. Om optimale kansen te creëren voor een betere financiering van het
streekvervoer is per 1 januari 2002 een herzonering van de OV-tariefzones ingegaan. Daarmee worden
de reizigersinkomsten hoger en zal de rijksbijdrage naar verwachting eveneens toenemen. Landelijk is
in 2001 gewerkt aan een geheel nieuwe financieringsmethodiek voor het OV, die naar verwachting per
2004 in zal gaan. De vooruitzichten, die tot minder risico zouden leiden, zijn langdurige zekerheid
over de hoogte van de rijksbijdrage met jaarlijks een vast bedrag ter financiering van de reizigersgroei.
Of deze veranderingen daadwerkelijk leiden tot verkleining van risico’s en in standhouding van het
basisvoorzieningenniveau zal de tijd moeten leren.
2.2.4 Verandering financiering bodemsanering als gevolg van ISV
In een brief van de minister van VROM en de staatssecretarissen van VROM en EZ van 29 januari
1999 aan de Tweede kamer over het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) is aangegeven
dat de intentie bestaat om een deel van de Wet bodembescherming-gelden te integreren in het ISV.
Hiervoor is een Wet Stedelijke Vernieuwing in de maak.
Met het ISV stimuleert VROM de ontwikkeling van stadsvernieuwing naar stedelijke vernieuwing.
In het ISV zullen de geldstromen op het gebied van wonen, milieu, ruimte en economische activiteiten
die bestemd zijn voor de stedelijke gebieden gebundeld worden. Voor bodemsanering betekent dit dat
een gedeelte van de reguliere middelen in het kader van de Wbb voor dat deel dat gericht is op
stedelijke vernieuwing ondergebracht wordt in het ISV.
Mogelijke risico's voor bodemsanering zijn:
- budgetverlies door vermindering van het budget bodemsanering van de provincie;
- verandering van takenpakket van bureau bodemsanering.
De regisseursrol van de provincie bij bodemsanering blijft echter ten minste in stand en vanuit de
KWB blijft vooralsnog de provincie het bevoegde gezag. De nieuwe organisatie van de cluster
bodembeheer is inmiddels ingericht op basis van de nieuwe rol van de provincie.
Mogelijk zullen zich op termijn wel consequenties gaan voordoen. E.e.a. zal in de vorm van
wetsaanpassingen worden geformaliseerd.
2.2.5 Uitvoering VINEX-convenant bodembescherming
Op basis van de VINEX-convenanten die door VROM, provincies en de VINEX regio's tussen 1994
en 1996 werden ondertekend, heeft het rijk uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES)
gelden beschikbaar gesteld voor de bodemsanering van de binnenstedelijke VINEXwoningbouwlocaties. Voor de regio Eindhoven-Helmond is beschikbaar € 4,81 mln., voor de
gezamenlijke regio's van Breda, Tilburg en 's-Hertogenbosch heeft het rijk een bedrag gereserveerd
van € 8,49 mln. De termijn waarbinnen deze middelen zouden moeten zijn besteed / verplicht liep in
eerste instantie tot 1 januari 1999. Na het verstrijken van deze termijn is door de staatssecretaris van
Volkshuisvesting het convenant hierop aangepast en de termijn verlengd tot 1 januari 2002. Een
verzoek om verdere verlenging van de termijn is inmiddels aan de staatssecretaris gezonden.
2.2.6 Bouwstoffenbesluit
Naar aanleiding van het in werking getreden Bouwstoffenbesluit per 1 juli 1999 is met ingang van 1
januari 2001 het toepassen van teerhoudende asfaltgranulaat (TAG) in de wegensector niet meer
mogelijk. Dit vanuit de doelstelling om teer structureel definitief uit de verwerkingsketen te halen.
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Voor de reeds in opslag zijnde materialen (uit eerdere wegprojecten vrijgekomen) of de nog lopende
projecten vrij te komen materialen wordt een oplossing gezocht.
Voor de zuivere TAG-materialen is een technologische oplossing gevonden, waarbij via een thermisch
proces de vrijkomende warmte en mineralen direct hoogwaardig ingezet kunnen worden in het
asfaltproductieproces.
Voor minder zuivere teerhoudende materialen is het, in afwachting van mogelijke verwerking, voor
langere tijd opslaan de enige vorm.
Zowel voor de verwerking van TAG-materialen als de opslag van teerhoudende materialen ontstaan,
bezien vanuit hetgeen nu reeds in opslag aanwezig is, op korte termijn extra incidentele en structurele
kosten vanuit deze rijksregeling, welke niet zijn afgedekt.
Op dit moment wordt in het kader van een mogelijke deelname aan een pilot nagegaan welk
kostenbeslag noodzakelijk is. Bovendien wordt bij het opstellen van civiele bestekken nadrukkelijk
rekening gehouden met deze problematiek.
Binnen de afdeling Infrastructuur is een werkgroep opgericht om de problematiek te evalueren en
gerichte oplossingen aan te dragen m.b.t. de afzet en verwerking van TAG. Met betrekking tot de
financiële risico's en beleidsmatige consequenties zal na onderzoek een dossier t.b.v. het College
worden opgesteld.
Toegezegd door VROM is een bijdrage in de tijdelijke meerkosten als gevolg van een imperfecte
markt (extra transport en tijdelijke opslag). Deze financiële tegemoetkoming is gebaseerd op de
gegevens uit het rapport "Hergebruik van asfalt met teer" (CROW 1997).
2.2.7 BTW compensatiefonds
Op de ministeries van Financiën en BZK evenals bij de VNG en IPO worden op dit moment
voorbereidingen getroffen voor de invoering van een BTW compensatiefonds. Uit dat fonds krijgen
gemeenten en provincies de door hen met betrekking tot overheidsactiviteiten betaalde BTW
gecompenseerd. Tegelijkertijd zal de uitkering uit het Provincie- en Gemeentefonds voor datzelfde
bedrag gekort worden. Doordat de provincie of gemeente de BTW gecompenseerd krijgt kan er een
betere afweging gemaakt worden in de keuze tussen zelf uitvoeren en uitbesteden van activiteiten.
Door het Ministerie van Financiën wordt nog onderzocht wat de hoogte van het BTW compensatiefonds moet worden en hoe de kortingen op Provincie- en Gemeentefonds zullen worden bepaald. De
risico’s ten gevolge van het BTW compensatiefonds zijn op dit moment voor onze provincie nog niet
volledig te kwantificeren. Onbekend is met welk bedrag het Provinciefonds zal worden gekort.
Het wetsontwerp inzake het BTW compensatiefonds is op 28 januari 2002 door de Tweede Kamer
aangenomen. De aanvankelijke invoeringsdatum van 1 januari 2001 is thans opgeschoven naar 1
januari 2003. Vanuit de afdeling Financiën is een Plan van Aanpak opgesteld waarin zowel de
budgettaire, fiscale en administratieve aspecten verder worden uitgewerkt.
2.2.8 EU-statistieken
Per 1-1-2005 ligt een nieuwe EU-verordening in het verschiet inzake overheidsstatistieken. Deze
verordening zal ertoe zal leiden dat de provincies de cijfers die verband houden met de jaarrekening
per kwartaal moeten gaan leveren, in plaats van per jaar. Om daaraan te kunnen voldoen zal de
provinciale administratie en de capaciteit aan financieel personeel fors moeten worden aangepast.
2.2.9 Vuurwerkbesluit
Op 1 maart 2002 is het nieuwe vuurwerkbesluit in werking getreden. Gevolg voor de provincie is dat
bevoegdheden van het rijk en de gemeenten naar de provincie gaan en 20 vuurwerkbedrijven onder het
gezag van de provincie komen. Door de strengere eisen in het vuurwerkbesluit zal enerzijds de opslag
van professioneel vuurwerk vrijwel niet meer mogelijk zijn, en leiden tot grote saneringsoperaties,
anderzijds zal er verscherpt toezicht uitgeoefend moeten worden op de (naar schatting 200)
vuurwerkevenementen. De verhoging van het provinciefonds als gevolg van het vuurwerkbesluit zal
naar verwachting uitgaan van een capaciteit van circa 5 fte’s. De onderhandelingen hierover zijn nog
niet volledig afgerond. Naar verwachting zal dit niet voldoende zijn mede gelet op de grote
saneringsoperaties en het verscherpte toezicht dat moet worden uitgeoefend.
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2.3

Risico’s voortvloeiend uit samenwerking met derden

2.3.1 Stimulus
In december 1994 heeft de Europese Commissie aan de provincie Noord-Brabant een beschikking (€
61,27 mln., voor 1994 tot en met 1996) afgegeven waardoor het economische en sociale
stimuleringsprogramma voor de regio Zuid-Oost Brabant (Stimulus) van start is gegaan. De
stimulering van Zuid-Oost Brabant komt tot stand door een samenwerking tussen de Europese
Commissie, de provincie, het Ministerie van Economische Zaken, het Samenwerkingsverband Regio
Eindhoven en de gemeenten in deze regio. De uitvoering van het stimuleringsprogramma dient plaats
te vinden binnen de bepalingen van het Enig Programmerings Document (EPD). In de structuur van de
uitvoeringsorganisatie zijn alle genoemde partijen vertegenwoordigd. De provincie draagt formeel de
eindverantwoordelijkheid voor de correcte uitvoering van het EPD en daarmee voor de juiste wijze
van inzet en afrekening van het hiermee gemoeide EU-bedrag. Na het zogenaamde EPD I is in 1997
gestart het EPD II. De omvang van EPD II is € 225,48 mln.
Ten behoeve van de uitvoering van het stimulusprogramma is een administratieve organisatie
ontwikkeld en een monitoringsysteem waarmee de voortgang en realisatie van de projecten gevolgd
kunnen worden. In het jaarverslag van de provincie wordt het financiële jaarverslag van Stimulus
geconsolideerd en worden de resultaten van het monitoring systeem opgenomen. Bovendien wordt
door de accountant van Stimulus, die ook de accountant van de provincie Noord-Brabant is, jaarlijks
de financiële administratie en de administratieve organisatie van Stimulus gecontroleerd. Van deze
bevindingen wordt rapport uitgebracht aan Gedeputeerde Staten. In 2001 vond een controle van het
Stimulus-programma plaats door de Europese Rekenkamer, met een positief resultaat.
De nieuwe periode voor de structuurfondsen, waar Stimulus toe behoort, is in 2000 begonnen en loopt
tot en met 2006. De Provincie Noord-Brabant komt ook in deze periode weer voor steun uit Brussel in
aanmerking. Daarbij gaat het om € 34,04 mln. steun voor de derde en laatste fase van Stimulus en € 54
mln. steun voor een nieuw zogenaamd doelstelling 2 gebied, in Noordoost-Brabant.
Het laatste programma is gericht op plattelandsontwikkeling en wordt in samenhang met de
Reconstructie opgezet. Nieuw in deze periode is dat de Provincie Noord-Brabant op zal treden als
beheersautoriteit voor de Europese Commissie voor alle programma’s in Zuid-Nederland. In 2001 zijn
convenanten afgesloten om een en ander zowel met het Rijk als met de provincies onderling adequaat
te regelen.
Op 8 augustus 2001 keurde de Europese Commissie het gemeenschappelijke programma van ZuidNederland, het EPD-zuid, goed. Om de rol van beheersautoriteit goed te kunnen vervullen, werd ook
overeenstemming bereikt met het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) over de overdracht
van de verantwoordelijkheid voor het programmamanagement Stimulus naar de Provincie NoordBrabant.
Om in de komende periode opnieuw de risico’s tot een minimum te beperken, zijn in Nederland
inmiddels protocollen ontwikkeld voor controle-activiteiten, die naast de AO’s gehanteerd worden op
zowel project- als programma-niveau.
2.3.2 Nadere Uitwerking Brabant Limburg, NUBL
NUBL is een samenwerkingsverband van de provincies Noord-Brabant en Limburg en de
departementen van VROM, LNV en V&W. NUBL is gericht op het (mede) realiseren van een
duurzaam en leefbaar platteland door uitvoering van concrete projecten. De uitwerking hiervan is
vastgelegd in een Plan van Aanpak NUBL, waarvan de uitvoering loopt tot en met 31 december 2002
(fase 3). In de periode 1999 – 2000 is het uitvoeringsprogramma voor fase 4 opgesteld. De uitvoering
van dit programma kan lopen tot 31-12-2004.
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2.3.3 Groenfonds
In 1994 is de Stichting Nationaal Groenfonds opgericht op initiatief van het Rijk en de provincies. Het
doel van het Groenfonds is om beschikbare overheidsmiddelen voor natuur efficiënter en effectiever te
benutten en zo mogelijk, waar nodig, extra financieringsbronnen aan te boren voor de realisering van
het natuurbeleid. Zo heeft het Nationaal Groenfonds tot taak om Rijk en provincies financieel
behulpzaam te zijn bij het realiseren van het natuurbeleid in Nederland. Oktober 1995 is er tussen het
Ministerie van LNV, de Stichting Nationaal Groenfonds en de gezamenlijke provincies een
uitvoeringsovereenkomst gesloten die betrekking heeft op de implementatie van de decentralisatie van
onderdelen van het natuurbeleid. De Stichting Nationaal Groenfonds heeft uit hoofde van deze
uitvoeringsovereenkomst bedragen ter beschikking gesteld aan de provincies, welke gefinancierd zijn
door leningen. De provincies hebben zich door deze uitvoeringsovereenkomst verbonden om het
Nationaal Groenfonds in staat te stellen om aan haar betalingsverplichtingen (rente en aflossingen) te
kunnen voldoen. Het risico van de provincie Noord-Brabant bedraagt 13,1% van de
betalingsverplichtingen aan het Groenfonds ad € 11,35 mln. per jaar. Daarnaast heeft de provincie haar
aandeel in de garantie van de totale hoofdsom van de door het Groenfonds aangegane verplichtingen
te weten 13,1 % van € 155.991.407,--.
2.3.4 Interregproject Watermanagement Benelux Middengebied
Het interregproject Watermanagement in Benelux Middengebied betreft een grensoverschrijdend
project. Het grondwater is schaars. Met een integrale aanpak in het agrarisch gebied van
waterconservering, watermanagement en integratie van het thema water in de bedrijfsvoering wordt
gestreefd naar een optimalisering van de waterhuishouding. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan
het terugdringen van de daling van het grondwaterpeil in Antwerpen, de beide provincies Limburg
(België en Nederland) en de provincie Noord-Brabant.
In de interreg-beschikking is als uiterste datum voor het aangaan van verplichtingen opgenomen 31
december 1999. In de vergadering van het Comité van Toezicht op 15 maart 1999 is door de
vertegenwoordiger van de Europese Commissie gesteld dat de datum van 31 december geldt voor alle
verplichtingen. Van dit standpunt kan niet worden afgeweken en verplichtingen aangegaan na deze
datum zijn voor rekening van de projectpartners. De verplichtingen zijn, conform de planning van het
project voor 31 december 1999 aangegaan. Deze verplichtingen zijn aangegaan middels directe
aanbestedingen en raamovereenkomsten.
Verondersteld wordt dat hiermee wordt voldaan aan de voorwaarden van de Europese Commissie. Dit
is middels een brief, met akkoord van de Raad van Toezicht project Watermanagement Benelux
Middengebied, aan de Europese Commissie kenbaar gemaakt.
Met de diverse projectpartners zijn risico participatie overeenkomsten gesloten, die voorzien in
evenredige medeverantwoordelijkheid voor de realisatie en medeaansprakelijkheid voor het risico van
ingebrekestelling door het Comité van Toezicht. De hoogte van de aansprakelijkheid is gebaseerd op
de evenredige financiële inbreng in het project door de afzonderlijke projectpartners. Het risicoaandeel
van de provincie in dit project is 2,88 %. Bij een totale projectomvang van 6 miljoen euro bedraagt het
maximale risico van de provincie omgerekend in guldens € 87.126,--. Het risico is reeds in de
provinciale begroting afgedekt via de middelen uit het uitvoeringsprogramma WHP-2.
Het project is weliswaar afgerond en financieel geaccordeerd door een externe accountant van de EU,
maar de definitieve financiële afwikkeling vindt pas plaats als ook het interne controle-orgaan bij de
EU groen licht heeft gegeven. Dit is tot op heden nog niet gebeurd.
2.3.5 Ruimte voor ruimte
In 2001 heeft de openstelling van de tweede tranche van de regeling beëindiging veehouderijtakken
(RBV) plaatsgevonden Het aantal agrariërs dat een aanvrage heeft ingediend voor de RBV is bij de
tweede openstelling van deze regeling beduidend hoger dan het aantal aanvragers bij de eerste
openstelling. Daarmee is de beleidsdoelstelling versneld gehaald en komt er geen volgende tranche.
Indien alle aanvragen ook leiden tot bedrijfsbeëindiging, verdwijnt in de provincie Noord-Brabant na
deze twee openstellingen van de RBV een derde van de intensieve veehouderijbedrijven. Dit leidt tot
een vermindering van het aantal dieren in de intensieve veehouderij met ongeveer een kwart.
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In het Pact van Brakkenstein is voor de provincie Noord-Brabant indicatief aangegeven dat met de
sloopvergoedingen in het kader van de RBV in deze provincie een bedrag zou kunnen zijn gemoeid
van ongeveer € 300 miljoen. Om dit bedrag terug te verdienen zijn indicatief 2.770 extra
woningbouwkavels nodig. De omvang van de toegewezen beschikkingen in de eerste tranche en de
gevraagde verhoging van de garantstelling voor de tweede tranche blijven ca 20% beneden het destijds
geraamde budget van € 300 miljoen.
Nu de deelname in de tweede tranche zo groot is, houdt dit in dat de uitbetalingen naar voren worden
geschoven. Omdat de periode waarin de sloopvergoedingen door de uitgifte van woningbouwkavels
niet korter wordt, betekent dit dat de rentelasten in het terugverdientraject hoger worden.
Er zijn met de ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte CV afspraken gemaakt over de
financiering van de eerste tranche en het aantal kavels dat uitgegeven kan worden om deze
financiering terug te verdienen. Indien over de tweede tranche geen overeenstemming met de private
partijen kan worden bereikt over een gelijke aanpak over de tweede tranche, moet de provincie gaan
zoeken naar andere mogelijkheden om de kavels te ontwikkelen. Indien zich dit voordoet betekent dit
niet alleen een langere weg om tot het organiseren van de kavelontwikkeling te komen. Twee elkaar
beconcurrerende uitgiftetrajecten binnen de ruimte voor ruimte aanpak kent ook het risico van
mogelijk lagere opbrengsten voor deze kavels.
De ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte, waarin de provincie samen met private partijen
participeert, organiseert en faciliteert dit proces. Dit vereist voorfinanciering en het verwerven en
ontwikkelen van locaties. LASER (van LNV) draagt zorg voor de uitbetaling van de vergoedingen aan
de boeren. De door LASER voorgefinancierde vergoedingen worden door de provincies terugbetaald.
Deze uitbetaling van de sloopvergoedingen (vooralsnog voor de eerste tranche) kan de provincie op
haar beurt weer in rekening brengen bij de ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte. De
onderhandeling met de ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte over de uitbetaling van de
sloopvergoedingen van de tweede tranche vinden begin 2002 plaats.
2.3.6 Bestuursacademie Zuid-Nederland
De provincie Noord-Brabant maakte deel uit van de Gemeenschappelijke Regeling Bestuursacademie
Zuid-Nederland. In november 2001 heeft Provinciale Staten ingestemd met de opheffing hiervan per 1
januari 2002.
Bij de Najaarsnota 2001 is in verband met de opheffing voorlopig een bedrag gereserveerd van
maximaal ƒ 6,- (€ 2,73) per inwoner naar rato van het aantal inwoners. Voor de provincie betekent dit
een bijdrage (op kasbasis) van maximaal € 545.000 gelijk aan de grootste gemeente in de provincie
i.c. Eindhoven. Naar het zich thans laat aanzien zal de bijdrage per inwoner veel lager uitvallen.
Uitgaande van de minimumvariant van destijds van ƒ 4,50 (€ 2,05) kan de vermoedelijke bijdrage (op
kasbasis) neerwaarts worden bijgesteld op € 410.000,--.
Wanneer rekening wordt gehouden met de jaarlijkse bijdrage van circa € 23.000,-- per jaar kan
gekapitaliseerd het financiële risico worden teruggebracht met zo’n € 180.000,--.
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2.3.7 PPS-A59
De Publiek Private Samenwerking A59 is opgezet ten behoeve van ontwerp, bouw, financiering en
onderhoud van een deels nieuwe, deels te reconstrueren autosnelweg tussen Rosmalen en Geffen
(A59).
De projectorganisatie PPS-A59 heeft de grootste risico’s van het project in beeld gebracht. Het betreft
hier risico’s met betrekking tot de volgende aspecten:
- Tijd
planningsrisico
- Geld
financieringsrisico, afbreukrisico project, afbreukrisico
financial close, inflatierisico, wijzigingsrisico
- Scope
Risico afwijking Tracébesluit
- Organisatie
Continuïteitsrisico
- Juridische zaken
claimrisico, contractgebonden risico’s
- Technische risico’s
verkeersveiligheid, beschikbaarheid
- Ruimtelijk kader Waalbos
financieringsrisico
In de projectorganisatie zijn en worden maatregelen genomen om deze risico’s te beheersen. Het
betreft hier een continu proces dat voortdurend bewaakt wordt omdat deze risico’s gedurende het
proces kunnen wijzigen.
2.3.8 Financiële administratie voor derden
Ten behoeve van een aantal projecten waarin de provincie participeert wordt de financiële
administratie verzorgd. Om een totaal beeld te schetsen van de projecten die hier worden bedoeld
waarbij ook wordt vermeld welke risico's de provincie hierbij loopt volgt hierbij een geactualiseerd
overzicht.
a.
Stuurgroep Rijn-Schelde-Delta
Ultimo 1995 is besloten tot uitwerking van de Rijn-Schelde-Delta. Het betreft het gebied met de
havens Rotterdam en Antwerpen met het achterland. De Commissaris van de Koningin van NoordBrabant is voorzitter van de gezamenlijke stuurgroep. In samenhang hiermee treedt de provincie
Noord-Brabant op als rechtspersoon voor de Stuurgroep. Dit betekent dat onze provincie enerzijds
optreedt als opdrachtgever, anderzijds de bijdragen van alle partners ontvangt voor het betalen van
aangegane verplichtingen. Voor 2002 bedraagt de raming € 299.390,-b.
Nationale Parken ‘De Biesbosch’ en ‘Loonse en Drunense Duinen’
Het secretariaat van de Nationale Parken is met ingang van 1996 ondergebracht bij de provincie. In
Noord-Brabant gaat het om twee parken namelijk het park De Biesbosch en het park Loonse en
Drunense Duinen. Sinds 1997 zijn een deel van de projectgelden van het Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij dat aan de twee Overlegorganen van de Nationale Parken is toegekend via de
provinciale begroting gelopen. Ook hier treedt de provincie op als rechtspersoon voor beide genoemde
overlegorganen.
c. Nader uitwerking Brabant Limburg (NUBL)
In 1997 is besloten om voor NUBL een afzonderlijke financiële administratie op te zetten die wordt
uitgevoerd door de provincie Noord-Brabant. Vanaf het verslagjaar 2000 wordt de bijdrage van de
provincie Noord-Brabant en het Ministerie van VROM aan NUBL projecten geconsolideerd in het
jaarverslag van de provincie Noord-Brabant.
d. Huis van de Nederlandse provincies in Brussel
De Nederlandse provincies hebben gezamenlijk met het IPO een vereniging opgericht naar Belgisch
recht. Deze vereniging Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel is bedoeld voor informatie
uitwisseling en informatie verzameling met betrekking tot de Europese instellingen. De vereniging
huurt een pand in Brussel en heeft drie personen in dienst. De provincie Noord-Brabant verzorgt de
financiële administratie en betalingsverkeer van deze vereniging.
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2.4

Risico’s door autonome ontwikkelingen

2.4.1 Nominale ontwikkelingen
Bij het opstellen van de jaarlijkse begroting worden zowel de prijsontwikkeling en de geraamde
loonkostenontwikkeling direct aan de functionele posten toegerekend.
Bij de bepaling van deze twee componenten gaan wij voor 2002 en volgende jaren uit van een
jaarlijkse prijsstijging van 3,5% en een jaarlijkse algemene loonkostenontwikkeling van 4,0%. Zoals
gebruikelijk zullen wij aan de hand van de Macro Economische Verkenning (MEV) die in september
uitkomt, in het najaar de nominale groeipercentages indien nodig bijstellen
2.4.2 Renterisico
Het risico van een stijgende rente is altijd aanwezig. Voor 2002 zijn nog geen vaste geldleningen
aangegaan. Inmiddels (februari 2002) is het rentepercentage op de kapitaalmarkt ca. 5,25% en op de
geldmarkt ca. 3,60%. In het najaar van 2001 hebben wij de rekenrente voor de begroting wederom
vastgesteld. Voor 2002 en volgende jaren gaan wij uit van een rentepercentage van 6%. Het valt op dit
moment niet te verwachten dat de rentepercentages voor de geld- en kapitaalmarkt binnen korte tijd
aanzienlijk gaan wijzigen.
2.4.3 Opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting
Als gevolg van administratieve tekortkomingen bij het Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting
(CBM) zijn de afgelopen jaren diverse correcties nodig gebleken op de ontvangen opcenten
motorrijtuigenbelasting. Om problemen in de toekomst te voorkomen, poogt het IPO met de
staatssecretaris van Financiën een convenant te sluiten over de berekeningswijze van de opcenten,
verantwoordelijkheden, informatievoorzieningen e.d.
Het voortbestaan van de (opcenten op de) MRB staat mogelijk op de helling. De plannen van het
kabinet voor variabilisatie van de autokosten, waarbij de motorrijtuigenbelasting in 2006 wordt
vervangen door de kilometerheffing, hebben gevolgen voor het eigen belastinggebied van provincies.
Omdat de grondslag voor de provinciale belasting op termijn verdwijnt, moet gezocht worden naar een
volwaardig alternatief. In het rapport Boorsma, dat op 28 februari 2002 gepresenteerd is, worden een
aantal alternatieven in beeld gebracht die nog nader op hun mogelijkheden moeten worden onderzocht.
De registratie van gegevens voor de motorrijtuigenbelasting wordt uitgevoerd door het CBM en is
daarmee een verantwoordelijkheid van het Rijk. Het CBM int de provinciale opcenten en draagt deze
aan de provincies af. De provincies hebben geen controlemogelijkheden op deze afdrachten en zijn
daarmee informatieafhankelijk van het CBM. De kwaliteit van de informatie over de ontvangen
opcenten per provincie is derhalve niet geheel gewaarborgd en aldus blijft enige onzekerheid bestaan
over de juistheid en volledigheid van de ontvangen opcenten.
2.4.4 Subsidie Regionale Omroep Brabant
M.i.v. 2000 is de opslag op de omroepbijdrage afgeschaft en vervangen door een structurele bijdrage
voor radio en tv via het Provinciefonds. Daarboven zijn voor 2000 en 2001 nog extra radiomiddelen
(amendement Bakker c.s.) toegekend, onder de voorwaarde dat deze middelen volledig worden
ingezet voor de omroep. Dit heeft aanleiding gegeven om bij de Najaarsnota 2001 het subsidie voor de
omroep te verhogen. Een discussiepunt met het Rijk is nog de precieze toerekening aan radio en tv.
Deze verdeling is van betekenis voor de matching van tv-gelden door het Commissariaat van de
Media. In 2002 zal een definitieve vaststelling plaatshebben. Om een eind te maken aan het hybride
subsidiestelsel heeft in IPO-verband verder overleg plaats over een volledige overheveling per 2003
van alle regionale omroepmiddelen naar het Provinciefonds.
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2.5

Risico’s inzake financiering en treasury

2.5.1 Financieringspositie
In de financieringspositie wordt weergegeven de verhouding tussen de lange termijn investeringen en
de lange termijn vermogensbestanddelen. Het saldo daarvan bepaalt het tekort of overschot voor korte
termijn financiering (debiteuren en crediteuren).
Financieringspositie per 31 december 2001:
Vaste materiële/immateriële en
financiële activa
Reserves en voorzieningen
Vaste geldleningen

€ 431,3 mln.
€ 279,3 mln.
€ 167,6 mln.

Totaal beschikbaar op lange termijn

€ 446,9 mln.

Financieringsoverschot op lange termijn

€ 15,6 mln.

Binnen het cashmanagement wordt een zo optimaal mogelijk gebruik gemaakt van diverse financieringswijzen. Het gebruik van financieringsmiddelen die voornamelijk bestaan uit vooruit ontvangen
middelen inzake doeluitkeringen van de rijksoverheid behoeven permanent aandacht. Zo nodig kunnen
deze financieringsmiddelen vervangen worden door andere kortlopende financieringswijzen binnen de
kasgeldlimiet in het kader van de Wet financiering decentrale overheid, bijvoorbeeld op momenten
waarop vervanging door middelen die op lange termijn nodig zouden zijn gelet op de renteniveaus niet
aantrekkelijk is. De kasgeldlimiet voor 2002 van de provincie Noord-Brabant bedraagt € 31,6 miljoen.
2.5.2 Treasury
In het kader van het treasury beleid is door Provinciale Staten van Noord-Brabant in december van
2001 een Treasury Statuut vastgesteld. In dit document worden de grenzen bepaald waarbinnen de
treasury zich mag bewegen. Bovendien wordt met ingang van het begrotingsjaar 2001 bij het Jaarplan
(begroting) en bij het Jaarverslag (jaarrekening) steeds een Treasury paragraaf gepresenteerd. De
Treasury paragraaf is elders in het Jaarverslag/Jaarrekening opgenomen.
2.6

Financiële garantstellingen

2.6.1 Risico's op gegarandeerde leningen
Per 31 december 2001 bedroeg het restantbedrag van gewaarborgde leningen waarvoor de provincie
kan worden aangesproken ca. € 77,3 mln. Deze waarborgen zijn verstrekt ten behoeve van instellingen
op het gebied van de intra-murale gezondheidszorg (bijlage D bij het Jaarverslag 2001). Tot op heden
is de provincie op deze waarborgen niet aangesproken. Met betrekking tot het risico dat verbonden is
aan de waarborging van de nakoming van de verplichtingen, die deze instellingen zijn aangegaan bij
de opname van geldleningen geldt het volgende. Sinds 14 november 1985 worden door het college van
Gedeputeerde Staten in de gezondheidszorg géén nieuwe garantieverklaringen meer afgegeven voor
het opnemen van nieuwe geldleningen voor de financiering van nieuwe initiatieven (stabilisatie van
aangegane verplichtingen). Alleen worden er nog garantieverklaringen afgegeven voor het afsluiten
van nieuwe geldleningen die worden aangewend voor de financiering van vervroegde aflossing van de
restantschuld van hoogrentende geldleningen, waarvoor reeds eerder een garantieverklaring is
afgegeven. Daarmee wordt het risico voor de provincie verkleind.
Ten aanzien van de controle op nakoming van de garantieverplichtingen geldt het volgende. De
jaarlijkse verslaglegging die de instellingen insturen worden getoetst aan de garantievoorwaarden en er
wordt nagegaan of de instellingen de exploitatie voor dat jaar al dan niet met een tekort hebben
afgesloten. Is hiervan sprake, dan kan uit de verslaglegging worden opgemaakt dat het C.O.T.G.
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(Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg) bereid is dit tekort alsnog te verrekenen in de tarieven.
Tot op heden is dit altijd het geval geweest en is de provincie voor nog geen enkele afgegeven
garantieverklaring aangesproken op nakoming van haar garantieverplichtingen.
Inmiddels is in 1999 opgericht het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ) met als doel borg te
staan voor geldleningen van deelnemende zorginstellingen. In 2001 zijn door Gedeputeerde Staten van
Noord-Brabant beleidsregels vastgesteld die zijn gericht op het zoveel mogelijk overnemen van
waarborgen door het WFZ.
Bij gewaarborgde geldleningen worden in de regel zekerheden gevraagd in de vorm van een positieve
hypotheekverklaring op de activa waarvoor de desbetreffende financiering nodig is. In 2000 heeft een
zorginstelling waaraan de provincie in het verleden garanties heeft verleend aan het WFZ verzocht
garant te staan voor nieuwe leningen. Voorwaarde van het WFZ was dat zij inzake de te verstrekken
zekerheden minimaal een gelijkwaardige positie verkrijgt ten opzichte van eerder (aan de provincie)
verstrekte zekerheden. De instelling heeft de provincie verzocht hiermee in te stemmen. Dit verzoek is
door ons gehonoreerd.
2.6.2

Overige garantstellingen

Ruimte voor Ruimte eerste tranche
Op 15 september 2000 hebben de Staten ingestemd met het afgeven van een garantstelling aan het
Ministerie van LNV ten behoeve van LASER voor de eerste tranche Sloopvergoedingen RBV tot een
maximum van €113,4 miljoen aan uit te betalen sloopvergoedingen. Het bedrag aan
sloopvergoedingen waarop de toegewezen beschikkingen betrekking hebben bedraagt €86,2 miljoen,
met nog één aanvrage in behandeling.
Met de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst Ruimte voor Ruimte van 6 september
2001 hebben de partijen zich verbonden om tezamen de Ruimte voor Ruimte CV (=ORR) op te
richten. Tevens stelt de Samenwerkingsovereenkomst dat de ORR de op de provincie rustende
verplichting tot het betalen van sloopvergoedingen ingevolge de RBV overneemt tot het bedrag van de
afgegeven garantstelling van 15 september 2000.
Op 24 januari 2002 is de oprichting van de ORR gerealiseerd. Het financiële risico van de provincie
behorende bij de garantstelling aan het Ministerie van LNV ten behoeve van LASER is daarmee
ondergebracht bij de ORR. De garantstelling zelf blijft in handen van de provincie. Inmiddels is van de
toegewezen beschikkingen van in totaal €86,2 miljoen reeds €29,9 miljoen betaald door de Provincie
aan LASER.
Het risicodragend vermogen dat de provincie Noord-Brabant inbrengt in de
ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte bestaat voor maximaal € 4 mln. uit achtergestelde
leningen. Per eind februari 2002 is hiervan daadwerkelijk ingeroepen en betaalbaar gesteld
€ 2.470.000,--.
Ruimte voor Ruimte tweede tranche
Dit betreft een garantstelling van de provincie aan het Ministerie van LNV voor maximaal
€ 45.378.022,-- voor de financiering van de tweede tranche sloopvergoedingen uit de regeling RBV.
Inmiddels ligt een PS-voorstel voor om deze garantie te verhogen tot € 154,3 mln.
De bedoeling is dat deze garantstelling op dezelfde wijze wordt behandeld als die van de eerste
tranche.
Glastuinbouw
Provinciale Staten hebben op 7 december 2001 ingestemd met het verlenen van een garantstelling ter
waarde van €3,75 mln. voor de sanering en verplaatsing van 7 glastuinbouwbedrijven. Aan de
genoemde projecten is reeds medewerking toegezegd in de verwachting dat in het najaar 2001 het
saneringsfonds voor de glastuinbouw vorm zou krijgen. Aangezien die besluitvorming is vertraagd, is
om de voortgang van deze projecten niet in gevaar te brengen, de garantstelling verleend.
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De inkomsten op termijn uit de verkoop van de gronden en opstallen bedraagt ca €1.059.000. Het
resterende deel van de garantstelling zal terugverdiend moeten worden via een regeling Ruimte-voorRuimte Verbreed die in het nieuwe streekplan is opgenomen.
Het risicodragend vermogen dat de provincie Noord-Brabant in zal brengen in de
Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij zal voor maximaal € 7 mln. bestaan uit achtergestelde leningen.
Daarnaast wordt nog voor € 0,5 mln aan aandelenkapitaal verstrekt.
Garantstelling bij verkoop aandelen BBA
Bij de verkoop van de aandelen BBA heeft de provincie twee garanties verstrekt aan de koper van de
aandelen, Compagnie Generale d’Enterprises Automobiles (CGEA).
De eerste betreft een garantstelling van de provincie voor maximaal € 4.310.912,-- voor de vrijwaring
van CGEA voor eventuele aansprakelijkheidsstellingen voor onder andere fiscale zaken. Deze
garantstelling eindigt op 31 december 2005
De tweede betreft een garantstelling van de provincie voor maximaal € 1.043.694,-- voor het vrijwaren
van CGEA voor mogelijke saneringskosten ten bate van het milieu voor zover de kosten uitstijgen
boven de door CGEA in de jaarrekening gereserveerde voorziening. Deze garantstelling eindigt op 1
juli 2004.
2.7

Risico’s met betrekking tot interne bedrijfsvoering, organisatie en overige

2.7.1 Risico's op eigendommen (o.a. achterstallig onderhoud)
In zowel het dagelijks onderhoud als het periodiek onderhoud van de provinciale wegen wordt in het
uitvoeringsprogramma voorzien. Het uitvoeringsprogramma wordt tegelijk met de begroting
uitgebracht. Waar nodig zullen het bestuur aanpassingen in financiële zin worden voorgelegd in het
kader van de reguliere begrotingsbijstellingen (integrale afweegmomenten).
Met betrekking tot de onderhoudssituatie van het provinciehuis heeft er een omvangrijke renovatie
plaats gevonden in de jaren 1997-1999. De renovatie is in de eerste helft van 2000 afgerond. Voor het
gerenoveerde gebouw wordt een meerjarige onderhoudsplanning opgesteld.
Voor overige risico's op eigendommen zoals brandschade, diefstal e.d. is de provincie verzekerd.
2.7.2 Afronding renovatie provinciehuis
De provincie heeft een geschil met HEVO over de financiële afwikkeling van de renovatie. Enerzijds
claimt HEVO van de provincie een hoger honorarium vanwege extra geleverde werkzaamheden;
anderzijds houdt de provincie HEVO aansprakelijk voor onder meer de overschrijding van het
renovatiekrediet. Indien niet tot een schikking gekomen wordt, zal deze zaak leiden tot een procedure
voor de Raad van Arbitrage.
In de technische afronding van de renovatie speelt nog de problematiek van de daken. Het dak van de
22e verdieping is inmiddels hersteld. Uit onderzoek is gebleken dat het dak van de 2e verdieping van
slechte kwaliteit is en dat aanvullende maatregelen zullen moeten worden genomen om ook op langere
termijn een waterdicht dak te kunnen garanderen. Een algehele vervanging van de dakbedekking
wordt niet uitgesloten.
Inmiddels is de dakproblematiek door de verzekering in behandeling genomen, waarbij overigens
onzeker is of de verzekering de (volledige) schade zal dekken. Niet uitgesloten moet worden geacht
dat (een deel van) de kosten niet door de verzekering gedekt zal worden, noch op uitvoerende partijen
en materiaalleverancier te verhalen zal zijn.
2.7.3 Alkali-Silica-Reactie in viaducten
Door een samenstelling in het toegepaste beton (Portland cement in combinatie met Maasgrond) en
door bijtreding van water ontstaat een Alkali-Silica-Reactie (ASR) oftewel een vorm van betonrot. In
een groot deel van de in beheer zijnde provinciale viaducten is deze ASR in potentie aanwezig. Per
viaduct kan het optreden van een schadelijke reactie sterk verschillen. Uiterste consequentie zou
kunnen zijn de sloop van een viaduct; veelal zullen naar verwachting herstelwerkzaamheden aan de
orde zijn. Er vindt onderzoek plaats op grond waarvan inschattingen voor het totale viaductenbestand
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gemaakt kunnen worden. De financiële consequenties van een en ander zijn op dit moment dan ook
nog niet bekend, maar zouden sterk op kunnen lopen indien de schadelijke reactie vaak voor zou
komen. Deze nog niet afgedekte financiële consequenties zullen, na afronding van het onderzoek, in
een GS-dossier nader worden onderbouwd.
Ondertussen zijn enkele van de ASR-verdachte viaducten nader onderzocht en is de conclusie, dat
deze de ASR niet of nauwelijks hebben.
2.8

Vervallen risico’s

2.8.1 Europese Monetaire Unie en invoering van de euro
Per 1 januari 1999 is de derde fase van de Europese Monetaire Unie (EMU) aangevangen. Vanaf dat
moment is er sprake van een gemeenschappelijke Europese munt, de euro. Op 31 december 1998 zijn
de omrekenkoersen tussen de valuta's van de deelnemende landen met de euro vastgesteld. Op 1
januari 1999 is Nederland met al de tien andere aan de euro deelnemende landen in de Europese Unie
overgegaan op de girale euro. Drie jaar later, per 1 januari 2002, is de chartale euro (munten en
bankbiljetten) ingevoerd. In de tussenliggende periode was er sprake van een tweemuntenstelsel.
Intern is in 1998 een provinciale werkgroep ingesteld door GS die als taak kreeg om de verdere
invoering van de euro binnen de provincie te begeleiden.
Twee belangrijke besluiten die GS in dit kader namen waren:
Als gewenningsinformatie zal vanaf 1 maart 2001 in alle interne en uitgaande correspondentie
zoveel mogelijk sprake zijn van een dubbele valuta aanduiding.
In het laatste weekend van juli 2001 zal de gehele organisatie overgaan naar de euro. Dit geldt
voor zowel de financiële processen (begroting- en verantwoordingsprocessen) als voor de
(financiële) systemen. Voor zover specifieke systemen nog niet aan dit tijdstip kunnen voldoen is
het mogelijk om op een later tijdstip over te gaan (uiterlijk 31 december 2001). In de periode
augustus 2001 – januari 2002 zal zoveel mogelijk in rapportages expliciet vermeld worden welke
valuta het betreft.
Deze besluiten zijn ook uitgevoerd. De overschakeling naar de euro is nagenoeg vlekkeloos verlopen:
er hebben zich geen grote problemen voorgedaan. In een afzonderlijke eindrapportage zal
Gedeputeerde Staten de Commissie Financiën in de loop van 2002 nader informeren.
2.8.2 ETIN
Bij de herstructurering van het ETIN per 1 juli 1994 is een aantal medewerkers van het ETIN in de
provinciale wachtgeldregeling terechtgekomen. Hiervoor was binnen de provinciale begroting een
voorziening ingesteld. Van de medewerkers die destijds op die manier wachtgelder zijn geworden, is
er nog een beperkt aantal over. Voor zover mogelijk hebben zij werk om handen, zij het dat dit in alle
gevallen tijdelijk werk betreft met wisselend tijdsbeslag en wisselende inkomsten. Deze inkomsten
worden op het uitgekeerde wachtgeld in mindering gebracht. Onzeker is daardoor hoe lang nog,
bovendien in welke mate, door betrokkenen een beroep zal worden gedaan op de wachtgeldregeling.
In 2001 is besloten om de voorziening op te heffen en de kosten van deze wachtgeldregeling
structureel in de provinciale begroting op te nemen. Daarmee zijn deze kosten volledig gedekt en
komen als risico te vervallen.
2.8.3 Saneringsbijdrage De Vos Recycling
Door een uitspraak van de Raad van State inzake een saneringsproject bij De Vos Recyling BV werd
de provincie verplicht een saneringsbijdrage te verstrekken van € 71.448,-- vermeerderd met wettelijke
rente. Deze bijdrage is door het ministerie van VROM volledig vergoed. Door De Vos Recycling BV
werd beroep ingesteld tegen deze uitspraak en een hogere vergoeding geëist. Dit zou mogelijk kunnen
leiden tot een extra betalingsverplichting van maximaal € 91.868,-- vermeerderd met wettelijke rente.
Dit laatstgenoemde bedrag zou niet door VROM worden vergoed en derhalve volledig ten laste van de
provincie komen.
In 2001heeft de Raad van State definitief uitspraak gedaan in deze zaak en de provincie in het gelijk
gesteld. Daarmee is het risico op een extra betalingsverplichting komen te vervallen.

419

2.8.4 Onderhoud primaire waterkeringen
Met het ministerie van V&W bestond verschil van mening over de terugbetaling van € 254.117,--. Het
bedrag was door ons ontvangen voor onderhoud aan primaire waterkeringen. De provincie zorgde
voor doorbetaling aan de waterschappen. In 1996 is, na overleg met het ministerie van V&W, het
bedrag toegevoegd aan de middelen voor de dijkverbeteringswerken.
Het rijk eiste terugbetaling en dreigde gerechtelijke stappen te ondernemen inclusief het in rekening
brengen van wettelijke rente. In 2001 heeft een schikking plaats gevonden en is door de provincie het
bedrag van € 254.117,-- terugbetaald.
2.8.5 Verkeersbesluit Son en Breugel.
In 1992 is een verkeersbesluit genomen tot afsluiting van een kruising (doorsteek) in de gemeente Son
en Breugel. De provincie heeft een schadebesluit genomen voor de ondernemers. Tegen het genomen
schadebesluit zijn bezwaarschriften ingediend en is de zaak aanhangig gemaakt bij de rechter. Voor
deze situatie bleef een financieel risico bestaan, waarbij de betrokken gemeente voor 50% in de kosten
deelde.
Op 9 januari 2002 heeft GS besloten (met inachtneming van de uitspraak van de rechtbank) om een
bedrag aan de ondernemers uit te keren ten bedrage van € 84.321,= (exclusief proces- en
griffiekosten).
De toezegging uit 1998 van de betrokken gemeente (50% deelneming) blijft geldig, hoewel het besluit
nog door de raad bevestigd moet worden (in de begroting van de betreffende gemeente was een te laag
bedrag gereserveerd).
2.8.6 Van Nunen, schadevergoeding agrarisch perceel waterwingebied
De provincie was in een proces verwikkeld doordat ze een verbod had uitgesproken over het uitvoeren
van agrarische activiteiten in een waterwingebied. Hierbij liep de provincie een kans om uiteindelijk
een schadevergoeding uit te moeten keren. Inmiddels heeft eigendomsoverdracht plaats gevonden van
het betreffende perceel en daarmee is een claim op schadevergoeding komen te vervallen.
2.8.7.

Vervallen garantstellingen

Eindhoven Airport NV.
Het vliegveld Welschap is in 1998 overgegaan in Eindhoven Airport NV. Vanuit de overeenkomst met
betrekking tot aandelentransactie heeft de stichting Vliegveld Welschap als enige aandeelhouder alle
aandelen verkocht aan de NV Luchthaven Schiphol, de gemeente Eindhoven en de provincie NoordBrabant. Daarbij heeft de stichting ook garanties verstrekt, groot € 408.402,-- zijnde het verwachte
vermogen van de stichting. Provincie Noord-Brabant en gemeente Eindhoven hebben indertijd een
garantie verstrekt voor dat bedrag. Mocht blijken dat het eigen vermogen van de stichting onder dit
bedrag zou zakken, dan zouden provincie en gemeente, in voorkomende gevallen, voor aanzuivering
van het bedrag instaan tot maximaal € 408.402,--. Conform de overeenkomst is deze
garantieverplichting per 24 maart 2001 vervallen.
Moerdijkse Hoek
In verband met de ontwikkeling van het bedrijventerrein Moerdijkse Hoek had de provincie zich
garant gesteld voor het financiële risico dat de gemeente Moerdijk zou lopen bij de grondaankopen in
de Moerdijkse Hoek. De garantstelling bedroeg maximaal € 499.158,-- en was oorspronkelijk
afgegeven tot 1 december 2000 en later verlengd tot 1 januari 2002. Deze garantstelling is in de loop
van 2001 automatisch komen te vervallen doordat de gemeente Moerdijk, bewust, niet voldaan heeft
aan één van de voorwaarden namelijk verlenging van het ‘voorkeursrecht’.
3. Het financieel weerstandsvermogen van de provincie
Voor de normale bedrijfsvoering overstijgende risico's moet een beroep kunnen worden gedaan op het
financieel weerstandsvermogen.
Elementen van het financieel weerstandsvermogen zijn:
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-

de reservepositie, zowel de vrije reserve als bestemde reserves en de verhouding eigen/vreemd
vermogen
de aanwezige begrotingsruimte
de belastingcapaciteit
afschrijvingsregime

3.1 Reserves en de verhouding eigen/vreemd vermogen
De reserves zijn in feite het eigen vermogen van de provincie. Aan het einde van 2001 bedroeg het
zichtbare eigen vermogen € 273,6 mln (excl.reserves stimulus). En het vreemd vermogen (inclusief
crediteuren, Stimulus en voorzieningen) € 280,0 mln. De verhouding eigen/vreemd vermogen komt
daarmee op 97%. Dit betekent een stijging van 20% ten opzichte van de situatie per 31 december
2000.
De verklaring hiervoor kan gevonden worden in enerzijds de toename van de bestemmingsreserve in
2001 met ruim € 52 mln. Daarnaast werden in 2001 vaste geldleningen afgelost en een aantal extra
afgelost. Door de gunstige liquiditeitspositie kon dat uitgevoerd worden zonder dat nieuwe
geldleningen behoefden te worden aangetrokken.
Voor de risico's waarvoor geen specifieke reserve of voorziening is gevormd moet in eerste instantie
een beroep gedaan worden op de nog aanwezige begrotingsruimte of de vrije reserve. In het kader van
de nota Kapitaaldienst van 1990 hebben provinciale Staten een vuistregel vastgesteld voor de
minimale omvang van de vrije reserve: 2% van de voor dubbeltellingen gezuiverde omvang van de
gewone dienst + 2% van de omvang van het vreemd vermogen exclusief crediteuren.
In verband met de wijziging van de financiering van de bejaardenoorden is in de nota van aanbieding
bij de begroting 1997 gemeld dat dit percentage voor het van dubbeltellingen gezuiverde budget per 1
januari 1997 wordt gewijzigd van 2 naar 3%.
Deze vuistregel toegepast op de cijfers van de jaarrekening 2001 levert per 31 december 2001 op: 3%
van € 604,2 mln. + 2% van € 265,0 mln. = € 18,1 mln. + € 5,3 mln. = € 23,4 mln.
De per 31 december 2001 daadwerkelijke omvang van de algemene reserve bedraagt, exclusief het
positief resultaat over 2001, € 43,37 mln. Daarmee zouden de hiermee genoemde risico's op dit
moment voldoende moeten kunnen worden opgevangen. Daarbij moet evenwel in acht worden
genomen dat een belangrijk deel van de algemene reserve bestaat uit overhevelingen en
doorgeschoven ruimte: € 26,07 mln. (zie bijlage B2a). Dat betekent dat slechts een deel van de
algemene reserve kan worden beschouwd als volledig vrije reserve. De volledig vrije reserve per 31
december 2001 bedraagt € 17,30 mln. In het kader van de Derde Nota Kapitaaldienst zal hier in 2002
nader op worden ingegaan.
3.2 De aanwezige begrotingsruimte en belastingcapaciteit
De aanwezige begrotingsruimte alsmede de nog beschikbare belastingcapaciteit van ca € 45 mln. bij
opcentenheffing wordt voldoende toereikend geacht om de mogelijke risico's af te dekken.
3.3 Het afschrijvingsbeleid
Ons afschrijvingsbeleid stoelt op de Nota kapitaaldienst uit 1993. In 2001 is de eerste aanzet gegeven
voor actualisatie van de Nota kapitaaldienst. In 2002 zal deze worden afgerond en aan Provinciale
Staten worden voorgelegd. Daarin zal ook aandacht worden besteed aan de uitgangspunten t.a.v. het
activerings- en afschrijvingsbeleid.
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Treasuryparagraaf
Inleiding
De provincies zijn met ingang van het begrotingsjaar 2002 verplicht om bij de begroting en ook bij het
jaarverslag een treasuryparagraaf te presenteren. De treasuryparagraaf moet aansluiten bij het door Provinciale
Staten op 7 december 2001 vastgesteld treasurystatuut. Vooruitlopend op de vaststelling van het treasurystatuut
is in de nota van aanbieding bij de begroting 2001 en de nota van aanbieding bij het jaarplan/begroting 2002 een
treasuryparagraaf opgenomen. De stand van zaken met betrekking tot de beschreven ontwikkelingen op het
gebied van treasury zullen in deze treasuryparagraaf aan de orde komen. De implementatie van het totale
treasurystatuut zal in de komende jaren worden gerealiseerd: meerjarige liquiditeitenplanning, uitwerking
administratieve organisatie, ontwikkeling van een rentevisie.
Treasury in de moderne betekenis omvat een complex aan activiteiten dat gedefinieerd kan worden als: het
sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de
financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. Uit deze beschrijving komt naar
voren dat treasury vooral ook een bestuurlijk proces is. Provinciale Staten dienen daarbij het primaat te hebben.
De beleidsmatige inkadering van de treasuryfunctie krijgt gestalte in het treasurystatuut. De Wet financiering
decentrale overheden (Wet fido) is daarbij kaderstellend.
De treasuryparagraaf dient onder meer in te gaan op de volgende zaken:
de algemene ontwikkelingen (algemeen externe en interne ontwikkelingen die van invloed zijn op de
treasuryfunctie);
de concrete beleidsplannen binnen de kaders van het treasurystatuut, met name de plannen ten aanzien
van het risicobeheer, de provinciefinanciering (analyse financieringspositie, leningen- en
garantieportefeuille en uitzettingenportefeuille) en het kasbeheer.
Algemene ontwikkelingen
Op 1 augustus 2001 is organisatiebreed de overstap naar de euro gemaakt. Transacties op de kapitaalmarkt
worden door de provincie reeds vanaf 1999 in euro uitgevoerd. Vanaf 1 augustus 2001 vinden ook de transacties
op de geldmarkt en het betalingsverkeer in euro plaats.
Op 29 juni 2001 is € 21,5 mln ontvangen uit de verkoop van aandelen BBA. Het totale bedrag is in 2001
gebruikt voor daadwerkelijke betalingen van onder andere grote investeringsuitgaven en reguliere aflossingen
van vaste geldleningen. Door de ontvangst van de verkoopopbrengst is het vanaf juli niet langer noodzakelijk
geweest om een beroep op de geldmarkt of kapitaalmarkt te doen. Op het moment van ontvangst van de
verkoopopbrengst is € 11,3 mln voor vijf maanden in deposito uitgezet. Het andere deel van de opbrengst is in
eerste instantie voor een maand in deposito uitgezet. Aan het einde van de looptijd van het contract is
heroverwogen welk deel, afhankelijk van de liquiditeitspositie opnieuw uitgezet kon worden. Voor deze opzet is
gekozen om aan de wisselende liquiditeitsbehoefte te kunnen voldoen en tevens een hoger rendement op de
uitzettingen te kunnen behalen. Voor de treasury van 2002 heeft de verkoop van aandelen BBA verder geen
consequenties.
In het kader van het project Ruimte voor Ruimte is door de provincie vooruitlopend op de oprichting van de
ontwikkelingsmaatschappij ruim € 6,5 mln in 2001 voorgefinancierd. Inmiddels is op 24 januari 2002 de
Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte opgericht. Op 6 februari 2002 is door de provincie nog een
factuur van ruim € 21 voorgefinancierd daar de factuur nog onder de door de provincie afgegeven garantstelling
viel. De provincie heeft de ontwikkelingsmaatschappij een declaratie gestuurd waarin het voorgefinancierde
bedrag inclusief rentekosten wordt teruggevorderd. Op 7 februari 2002 heeft de ontwikkelingsmaatschappij een
beroep gedaan op een deel van de inbreng van de provincie in het risicodragend vermogen in de
ontwikkelingsmaatschappij. Het gaat om een bedrag van ruim € 2,4 mln. Na betaling van dit bedrag resteert nog
een bedrag van € 1,6 mln waarop de ontwikkelingsmaatschappij een beroep kan doen. In de liquiditeitenplanning
van 2002 zal rekening worden gehouden met deze en volgende financiële transacties.
Vanaf 1960 tot november 1985 zijn door de provincie garantstellingen afgegeven voor geldleningen die zijn
aangegaan door instellingen voor de gezondheidszorg. In totaal is een bedrag van € 192.412.460 gegarandeerd.
Op 31 december 2001 bedraagt het restantbedrag van de gewaarborgde geldleningen € 77.347.832. In 1985 is
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besloten om geen nieuwe garantieverklaringen meer af te geven. Een uitzondering wordt gemaakt voor leningen
die worden aangetrokken voor de herfinanciering van de vervroegde aflossing van hoogrentende geldleningen
(conversie). De criteria die worden gehanteerd bij het beoordelen van een verzoek tot conversie en de hiervoor
toegepaste modelovereenkomst zijn nooit formeel door GS vastgesteld. Op 11 december 2001 is door GS de
beleidsregel en de modelovereenkomst conversie geldleningen gezondheidszorg vastgesteld.
Om voor de instellingen een goede toegang tot de kapitaalmarkt te garanderen is door de Nederlandse
Zorgfederatie een Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ) opgericht. Het Rijk staat in voor initiële storting en
voor de achtervangpositie. Naar verwachting zullen steeds meer instellingen van de WFZ-garantie gebruik
maken. Instellingen waarvoor de provincie zich in het verleden garant voor heeft gesteld, zullen in toenemende
mate aan de provincie het verzoek richten om het recht tot hypotheekvesting te delen met het WFZ. De provincie
zal daaraan meewerken voor zover daardoor de bestaande financiële risico’s voor de provincie niet toenemen.
Treasurybeheer
Het treasurybeheer van de provincie gebeurt binnen de regels van de Wet fido, namelijk:
uitsluitend ten behoeve van de publieke taak;
korte uitzettingen (deposito’s) uitsluitend bij gerenommeerde financiële instellingen met minimaal een
A-rating;
geen gebruik van derivaten.
De Wet fido, die met ingang van 1 januari 2001 in werking is getreden, stelt voorts twee concrete normen aan
het financieringsbeleid van de provincie, te weten de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.
Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet bepaalt het bedrag dat de provincie maximaal als gemiddelde netto-vlottende schuld per
kwartaal mag hebben. Dat bedrag wordt bepaald als een percentage van de jaarlijkse begroting. Voor de
provincies is dat percentage vastgesteld op 6,8%. Voor 2001 bedraagt dan de kasgeldlimiet van de provincie
6,8% van € 421,65 mln = € 28,68 mln. Gedurende 2001 is de gemiddelde netto-vlottende schuld ruim onder de
kasgeldlimiet gebleven (zie tabel). In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de Modelstaat A, waarin de
liquiditeitspositie per kwartaal is weergegeven.
Tabel

1e kwartaal
2e kwartaal
3e kwartaal
4e kwartaal

Kasgeldlimiet
Gemiddelde netto Gemiddeld overschot
vlottende schuld
vlottende middelen
0
24.300
2.471
0
0
39.457
0
41.446

Kasgeldlimiet
28.673
28.673
28.673
28.673

bedragen x € 1.000
Ruimte onder Overschrijding
Kasgeldlimiet Van kasgeldlimiet
52.973
0
26.202
0
68.130
0
70.119
0

Renterisiconorm
Om een evenwichtige opbouw van de leningenportefeuille tot stand te brengen, stelt de Wet fido normen om het
renterisico op de vaste schuld te beheersen. In de Wet fido wordt het renterisico omschreven als de mate waarin
het saldo van de rentelasten en -baten wordt beïnvloed door wijzigingen in het rentepercentage.
Het renterisico is afhankelijk van:
voor welk deel van de vaste schuld de geldnemer een wijziging van de rente op basis van de
leningvoorwaarden niet kan beïnvloeden (renteherziening);
welk deel van de portefeuille aan vaste schuld in enig jaar geherfinancierd moet worden uit het aangaan
van nieuwe leningen (herfinanciering).
De norm wordt verkregen door het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage te vermenigvuldigen met de
vaste schuld. Dit percentage is 20%. Toegepast op onze begroting leidt dit tot een renterisiconorm van € 51,6
mln. (20% van € 258,04 mln.).
Concreet betekent dit dat het deel van de vaste schuld dat voor herfinanciering of voor renteherziening in
aanmerking komt niet meer dan € 51,6 mln mag bedragen. Anders gezegd over maximaal € 51,6 mln mag een
renterisico worden gelopen.
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In 2001 waren geen renteherzieningen aan de orde. Tevens heeft er geen herfinanciering plaatsgevonden.
Zodoende is over de vaste schuld in 2001 geen renterisico gelopen. In bijlage 2 is de Modelstaat B opgenomen,
betreffende de berekening van het renterisico op de vaste schuld over het jaar 2001.
Provinciefinanciering
Leningenportefeuille
In 2001 zijn vijf vaste geldleningen met een hoog rentepercentage vervroegd afgelost. Het totale bedrag dat
vervroegd is afgelost bedraagt € 11,9 mln.
Tabel
Leningnummer
195
196
197
198
199

Vervroegde aflossingen
Datum GS-Besluit RenteAflossingsdatum
percentage
08-02-1991
14-03-1991
18-07-1991
18-07-1991
27-11-1991

8,950
8,745
9,000
8,940
8,930

Reguliere aflossing

11-03-2001
15-04-2001
19-08-2001
19-08-2001
27-12-2001

283.612,64
340.335,16
272.268,13
181.512,09
340.335,16

Extra aflossing

2.836.126,35
3.403.351,62
1.361.340,65
907.560,43
3.403.351,62

Totaal
1.418.063,18
11.911.730,67
Op begrotingsbasis bedroeg de kapitaalbehoefte in 2001 in beginsel € 50,4 mln. In 2001 zijn geen nieuwe
langlopende leningen aangetrokken daar de liquiditeitsbehoefte kon worden opgevangen met korte financiering.
Daarnaast droeg zoals reeds gezegd de verkoop van de BBA aandelen bij in een gunstig verloop van de
liquiditeitspositie.
In de maanden april tot en met juni is een beroep gedaan op de geldmarkt om het tekort aan liquide middelen op
te vangen. Diverse kasgeldleningen met een looptijd van ongeveer een maand zijn afgesloten bij de Rabobank in
Roermond. De totale rentekosten van deze kasgeldleningen bedroeg € 110.283. De rentekosten per kasgeldlening
zijn in de volgende tabel gespecificeerd.
Tabel
Tijdsduur

Aangetrokken kasgeldleningen
Bank
Bedrag

03-04-2001 tot 03-05-2001
19-04-2001 tot 21-05-2001
03-05-2001 tot 01-06-2001
16-05-2001 tot 18-06-2001
21-05-2001 tot 21-06-2001

Rabobank Roermond
Rabobank Roermond
Rabobank Roermond
Rabobank Roermond
Rabobank Roermond

9.075.604,32
4.537.802,16
2.268.901,08
7.260.483,46
4.084.021,94

Totaal

27.226.812,96

RentePercentage
4,720
4,755
4,810
4,585
4,578

RenteKosten
35.697,38
19.179,78
8.791,36
30.515,21
16.099,90
110.283,63

Uitzettingen
Overschotten aan liquide middelen zijn gedurende het jaar uitgezet in deposito’s. De regels van de Wet fido en
het treasurystatuut zijn vanaf 1 januari 2001 bij het uitzettingsbeleid kaderstellend. In het begin van het jaar is
twee maal een deposito uitgezet bij CenE Bankiers. Het betreft gedeeltelijke verlening van deposito’s uit 2000.
In de Wet fido is de eis neergelegd dat uitzettingen uitsluitend bij gerenommeerde financiële instellingen met
minimaal een A-rating geplaatst mogen worden. CenE Bankiers is een onderdeel van de ING Groep welke een
AA rating bezit. CenE Bankiers zelf heeft geen rating. Besloten is om in het vervolg geen uitzettingen meer te
doen bij CenE Bankiers, zolang CenE Bankiers niet zelfstandig over een rating beschikt. In de onderstaande
tabel wordt een overzicht gegeven van de deposito’s die in 2001 zijn afgesloten.
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Tabel
Tijdsduur

Uitgezette deposito’s
Bank

01-12-2000 tot 09-01-2001
03-01-2001 tot 05-02-2001
09-01-2001 tot 13-02-2001
13-02-2001 tot 09-03-2001
09-03-2001 tot 02-04-2001
02-07-2001 tot 02-08-2001
02-07-2001 tot 03-12-2001
02-08-2001 tot 03-09-2001
30-08-2001 tot 01-10-2001
03-09-2001 tot 03-10-2001
03-10-2001 tot 05-11-2001
05-11-2001 tot 05-12-2001

Bedrag

CenE Bankiers
CenE Bankiers
CenE Bankiers
Rabobank Roermond
Rabobank Roermond
ING Bank
ING Bank
Rabobank Roermond
Rabobank Roermond
ING Bank
Rabobank Roermond
Rabobank Roermond

Totaal

4.537.802,16
11.344.505,40
11.344.505,40
4.537.802,16
6.806.703,24
13.613.406,48
11.344.505,40
4.537.802,16
12.000.000,00
2.500.000,00
10.000.000,00
8.000.000,00

RentePercentage

RenteOpbrengst

5,010
4,840
4,770
4,790
4,835
4,500
4,350
4,470
4,330
4,280
3,710
3,615

100.567.032,40

24.628,92
50.331,79
52.610,14
14.490,71
21.940,27
52.751,95
211.102,34
18.030,20
44.743,33
8.916,67
33.542,47
24.100,00
557.188,79

Nazorgfonds gesloten stortplaatsen
Voor de beleggingen in het kader van het Nazorgfonds Gesloten Stortplaatsen zijn door het ministerie van BZK
regels gesteld die afwijken van de algemene regels die gelden voor de beleggingen van de provincies. Onder
bepaalde voorwaarden is het toegestaan om gelden van het Nazorgfonds te beleggen in aandelen en onroerendgoed fondsen. Die voorwaarden zijn:
•
•
•

De aandelen moeten genoteerd zijn aan een van overheidswege toegelaten effectenbeurs;
De betreffende onroerend-goed fondsen moeten beursgenoteerd zijn;
De hoofdsom, gecorrigeerd voor inflatie moet aan het einde van dertig jaar tenminste intact zijn door middel
van belegging van een deel van de portefeuille in vastrentende waarden, uitgegeven door een financiële
instelling met minimaal een A-rating of door een centrale of decentrale overheid. Daarbij wordt uitgegaan
van een rekenrente van 5% en een inflatiecorrectie van 2%. De cijfermatige uitwerking van deze regel
betekent dat minimaal 42% van het vermogen in genoemde vastrentende waarden moet worden belegd;
maximaal 58% van het vermogen mag worden belegd in aandelen en onroerend-goed fondsen.

In het beleggingsbeleid van het Nazorgfonds van de provincie Noord-Brabant dat begin 2000 is vastgesteld is
bepaald dat 50% van het vermogen wordt belegd in vastrentende waarden, 45% in aandelen en 5% in onroerendgoed fondsen. De externe vermogensbeheerder kan binnen vastgestelde beperkte bandbreedtes hiervan afwijken.
Gelet op deze bandbreedtes en op de partijen waar de vastrentende waarden moeten worden belegd dient het
beleggingsbeleid van het Nazorgfonds enigszins te worden aangepast. Inmiddels is het beleggingsstatuut, in
overleg met de externe vermogensbeheerder bijgesteld.
In 2001 heeft het Nazorgfonds een negatief resultaat van € 451.791 op de rekening van baten en lasten behaald.
In 2000 bedroeg het nadelig saldo € 221.846. Met name de verslechtering op de aandelenmarkt speelde het
Nazorgfonds parten.
N.B. De voorgeschreven modelstaten A en B zijn opgenomen in bijlage F van het bijlagenboek
“Jaarverslag/Jaarrekening 2001”.
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Doelmatigheid en rechtmatigheid
In dit jaarverslag / jaarrekening wordt tevens verslag gedaan over wat in het voorbije jaar is gedaan ter
verbetering van de bedrijfsvoering, gericht op een doelmatig en rechtmatig beheer. De
Comptabiliteitsvoorschriften stellen daarbij geen eisen aan de wijze van verslaglegging op dit onderdeel.
Doelmatig beheer
Van een doelmatig beheer is sprake wanneer binnen de context van de gekozen beleidsbeslissingen efficiënt
wordt gehandeld. Om dit te bevorderen is van belang dat zorg is gedragen voor die maatregelen die een
efficiënte gang van zaken ondersteunen resp. die het mogelijk maken inzicht te krijgen in de mate van feitelijke
doelmatigheid.
In het afgelopen jaar is in het kader van de organisatie-ontwikkeling verder gewerkt aan de verbetering van de
bedrijfsvoering en aan het treffen van maatregelen (in dat verband) die bijdragen aan een doelmatig beheer.
Cruciaal is dat daarbij het accent wordt gelegd op wat dienaangaande moet gebeuren op het niveau van de
afdelingen. Wat dat betreft gaat de belangrijkste verbeterimpuls uit van het INK-project dat inmiddels
organisatiebreed aanleiding heeft gegeven alle werkprocessen te beschrijven, voor zover dit nog niet was gedaan.
Die beschrijving dwingt er tevens toe het proces in relatie te beschouwen tot aan de ene kant de middeleninzet,
aan de andere kant de prestaties als uitkomst van het proces. Synchroon hiermee zijn het afgelopen jaar
verbeteringen gerealiseerd in het provinciale planning- en controlinstrumentarium, in de afdelingsplannen
voorop. Daarbij gaat het eerst en vooral om het leggen van de relatie tussen (helder benoemde) prestaties
enerzijds en de middeleninzet anderzijds.
Gelijktijdig is het afgelopen jaar invulling gegeven aan de verdere ontwikkeling van het
Personeelskostenbeheerssysteem om het management gerichte informatie te verschaffen over de uitputting van
de hun toevertrouwde personele budgetten. Tevens zijn eerste aanzetten gegeven om informatie over formatie en
bezetting, formatiebeheer en tijdschrijven integraal onderdeel te laten uitmaken van de planning- en
controlcyclus en van de personele planning en control.
Ten slotte verdient zeker vermelding dat eind vorig jaar een definitiestudie Juridische Kwaliteitszorg is afgerond
waarin de resultaten zijn opgenomen van een al eerder uitgevoerde zgn. legal audit, waarin de juridische
kwaliteit van de organisatie, werkwijzen en producten is onderzocht, en van een zgn. benchmarkonderzoek,
waarbij ter lering medewerkers van andere organisaties is gevraagd naar hun ervaringen met juridische
kwaliteitszorg.
Rechtmatig beheer
Voor de beoordeling van de rechtmatigheid van het beheer is een toelichting van belang op de omstandigheden
die hebben geleid tot afwijkingen van de wet- en regelgeving.
De eisen van rechtmatigheid betreffen:
• De deugdelijkheid van de financiële verantwoording
• De rechtmatigheid van de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten
• Het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van regelingen
• Een ordelijk en controleerbaar financieel beheer.
Binnen de provinciale organisatie is aan het begrip rechtmatigheid verder inhoud gegeven door het stellen van
interne regels met betrekking tot de stukkenloop, de mandatering, de parafenlijst, aanbestedingen, procedure
onderzoeksbudget e.d.
Zowel de regelgeving inzake rechtmatigheid als de binnen de provinciale organisatie geldende interne
controlemaatregelen zijn vastgelegd binnen de financiële organisatie. In principe vindt jaarlijks een actualisering
plaats van het concernhandboek financieel administratieve organisatie.
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