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Onderwerp:
Na ja a rsnota2017 en Subsidiepla fonds 2017

Publiekssamenvatting:
De najaarsnota is de 2e wijziging op de begroting en wordt op 20 en 27 september 2017 in de
statencommissies en op 11 oktober 2017 in Provincia leSta ten beha ndeld.
In de Voorjaarsnota 2017 en Kadernota 2017-2021 hebben Gedeputeerde Staten er voor
gekozen de focus te leggen op het invullen en fina ncieel verwerken va n de investeringsimpuls
van € 48 mln uit de Begroting 2017. Va nuit strategisch oogpunt is het van bela ng komende
periode geld beschikbaar te houden voor het nieuwe regeerakkoord, wat ongetwijfeld nieuwe
investeringen met zich mee ga a tbrengen. Dit is in het licht va n de lopende
kabinetsonderhandelingen nog niet concreet te ma ken.
Bij deze najaarsnota is a a nda chtbesteed a a n Versnellen, voorspellen en vertellen. Zo is de
na ja a rsnotana het zomerreces gea ctua liseerdop de laatsteprognoses en is ingezet op
realistischra men, ook a ls dit betekent da t hierdoor budgetten verschuiven naarvolgende ja ren.
Het sa ldo va n deze na ja a rsnotais € 17,9 mln positief en bestaatuit de volgende grote delen:
1. € 8,1 mln vanwege verhogen opcenten de motorrijtuigenbelasting en vrijval
behoedza a mheid;
2. -/-€ 1,8 mln va nwege verwerking va n de laatstecao 2017;
3. € 2,6 mln uitkering va nuit de DCMR va nwege verkoop va n hun oude kantoorpand;
4. € 9,0 mln vrijval va nuit decentra lisa tiemiddelenprovinciefonds en vrijval va nuit beleidsvelden.
Advies:
1. Vast te stellen de Na ja a rsnota2017;
2. Vast te stellen het statenvoorstel voor de Na ja a rsnota2017, waarinopgenomen voorstellen
voor fina nciële muta ties, programmareserves, begrotingssubsidies, de bijstelling va n
Subsidiepla fonds 2017 en bekendma king door publica tie in het Provincia a lBla d da a rva n;
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3.
4.

Te ma chtigen de eerste portefeuillehouder reda ctionelea a npa ssingena a n te brengen in het
statenvoorstel en in de Na ja a rsnota2017;
Het deelpla fond va n de paragrafen 4 en 5 (respectievelijk R&D samenwerkingsprojecten
klein en R&D samenwerkingsprojecten groot) va n subsidieregeling 1.6.65 MKB Innova tie
Stimulering Topsectoren Zuid-Holla nd te verhogen met € 2.880.000, onder voorbehoud da t
het subsidiepla fond wordt va stgesteld door Provinciale Sta ten;

5. Te machtigen de eerste portefeuillehouder om technische vragen van PS-leden inzake
de Najaarsnota2017 en bijstelling Subsidieplafonds 2017 te beantwoorden;
6. Geheimhouding op te leggen op grond art. 55 van de Provinciewet juncto art. 10 lid 2
sub f Wet Openbaarheidvan Bestuur en op te heffen nadat GS in laatstelezing over de
najaarsnotaeen besluit hebben genomen;
7. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Najaarsnota2017 en de
Subsidieplafonds 2017.
Besluit GS:
va stgesteld met een ma chtiging voor de portefeuillehouder om in het Statenvoorstel de teksten
over de moties a a n te vullen
Bijlagen:
 Na ja a rsnota2017
 Statenvoorstel - Na ja a rsnota2017 en bijstelling Subsidiepla fonds
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1 T oelichting voor Gedeputeerde Staten
Wijzigingen ten opzichte van eerste lezing:
1. Correctie opbrengst grond voor grond verkoop. Deze correctie heeft een nega tief efffect op
de ba ten met a ls gevolg een la gere storting in de reserve Ontwikkelopgave na tuur. Het sa ldo
va n de na ja a rsnotawordt door deze correctie niet beïnvloed.
2. Begrotingssubsidie 2017 Energieweb Gla spa relen Zuidpla spolder verwijderd uit
Statenvoorstel.
3. Begrotingssubsidie 2017 voor Metropoolregio Rotterdam Den Ha a g (MRDH) a a n
Statenvoorstel toegevoegd.
4. Reda ctionelea a npa ssingenconform ma nda a t.
5. Toelichtingen op fina nciële bijstellingen waarnodig aangescherpt.
6. Opcenten motorijtuigenbelasting was onjuist afgerond en is met € 0,1 mln gecorrigeerd.
Hierdoor weergaveva n het sa ldo na ja a rsnotaverhoogd is va n € 17,8 naar€ 17,9
De Na ja a rsnota2017 is de tweede wijziging op de Begroting 2017. De na ja a rsnotais een
rapportage op a fwijkingenva n het voorgenomen beleid en op de voorgenomen middeleninzet op
doelnivea u. Deze na ja a rsnotabevat enkele bijstellingen op indica toren en fina nciële muta ties.
Deze zijn het gevolg va n bijstellingen va n beleid, pla nningen of budget.
Insteek vanuit de Voorjaarsnota 2017en Kadernota 2017-2021
In de Voorjaarsnota 2017 en Kadernota 2017-2021 heeft het GS er voor gekozen de focus te
leggen op het invullen en fina ncieel verwerken va n de investeringsimpuls van € 48 mln uit de
Begroting 2017. Va nuit strategisch oogpunt is het va n bela ng komende periode geld beschikbaar
te houden voor het nieuwe regeerakkoord, wat ongetwijfeld nieuwe investeringen met zich mee
ga a tbrengen. Dit is in het licht va n de lopende kabinetsonderhandelingen nog niet concreet te
ma ken.
GS-brief over Versnellen, voorspellen en vertellen
In deze brief van d.d. 23 juni 2017 heeft GS uitwerking gegeven a a n de toezegging om
provinciale staten een overzicht te verstrekken va n hetgeen GS tot op da t moment heeft geda a n,
nu doet en zou kunnen doen ten a a nzienvan het verbeteren va n het voorspellend vermogen va n
de begroting. Daarnaast is ook ingega a n op de aanpakvoor het versnellen va n de besteding va n
de reserves (inclusief voor zover mogelijk de risicoreserves).
Er zijn drie belangrijkste punten uit deze brief die ook doorwerken in deze na ja a rsnota :
1. Bij elk P&C product leggen we steeds meer de nadruk op het verhaalachter de cijfers
(vertellen);
2. Transparantie en inzichtelijkheid va n cijfers en inhoud sta a ncentraal (voorspellen);
3. Reeël ra men, sneller ma g; bij het ra men va n uitga ven is vaaksprake va n
pla nningsoptimisme. Hierbij geldt de kanttekening da t de doorlooptijd va n P&C-producten va n
meerdere ma a nden het uitda gend maaktom reële ra mingen te maken (versnellen).
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Uitwerking in deze najaarsnota
In deze Na ja a rsnota2017 is ingezet op de verdere verhoging va n de voorspellende waarde
ervan. Da t is een grote uitda ging voor een regio met zoveel dyna miek a ls Zuid-Holla nd.
Omsta ndigheden veranderen snel en onze provincie is afhankelijk va n een veelheid a a nexterne
factoren bij het rea liserenva n maatschappelijke opga ven. In deze na ja a rsnotais een a a nta lstappen

ten a a nzienva n de voorspellende waardegezet, waarvanondersta a ndetwee de belangrijkste
zijn.


In a lgemene zin geldt da t in de Na ja a rsnota2017 sneller gekozen is voor bijstelling va n budgetten
indien da a ra a nleiding toe is. Wa a rin het verleden ‘bij twijfel’ va a kgekozen werd om budgetten in
sta nd te houden wordt nu gekozen voor a a npa ssing.Deze werkwijze za l na a rverwachting
bijdra gen a a neen zo klein mogelijk verschil tussen de Na ja a rsnota2017 en de Jaarstukken 2017.



Met de totstandkoming va n het Programma Zuid-Holla nds Groen (PZG) wordt een kwaliteitsslag
gema a ktin de programmatische sturing op het groenbeleid va n de provincie. Dit za l de
sturingsmogelijkheden va n Gedeputeerde Sta ten verbeteren, a lsook de informatiebehoefte va n
Provinciale Sta ten. Eén va n de effecten va n invoering va n het PZG is da t de gepla nde
programmering va n de activiteiten in het ka der va n het groenbeleid meerja rig budgetta ir wijzigt.
Voor 2017 betekent dit een a fra mingten opzichte va n de huidige budgetten, te verwerken in de
Na ja a rsnota2017. In de Begroting 2018 wordt de meerja rige (her)programmering budgetta ir
verwerkt. Momenteel worden de businessca sesvoor de Na tuur Netwerk Nederla nd opnieuw
doorgerekend. De resultaten va n die doorrekening zullen zich vertalen in een a a ngepa ste
fina nciële programmering. Deze voorstellen worden in het Kaderbesluit Groen en de voorjaarsnota
2018 a a nPS voorgelegd.

De versnelling die het College ingezet heeft met de investeringsimpuls ‘extra investeringen in een
slimmer, schoner en sterker Zuid-Holla nd’ is verwerkt in de Voorjaarsnota 2017. In deze Na ja a rsnota
2017 leest u in een a pa rtekijklijn hoe het sta a tmet de voortga ng hierva n.

Bijstelling deelsubsidieplafonds subsidieregelingen 2017
1.6.65 MKB Innovatie Stimulering Topsectoren Zuid Holland het hoofdsubsidieplafond te
verhogen met € 2.880.000 tot € 12.792.000.
Het doel va n deze MIT-regeling is innova tie bij het midden-en kleinbedrijf te stimuleren. Ten
behoeve va n de paragrafen 4 en 5 (respectievelijk R&D samenwerkingsprojecten klein en R&D
samenwerkingsprojecten groot) wordt voorgesteld het deelsubsidiepla fond te verhogen met €
2.880.000. In 2017 is er € 10 mln. beschikbaar, € 3 mln. voor Haalbaarheids- en
Innovatieadviesprojecten en € 7 mln. voor R&D samenwerkingsprojecten ( 50% rijks
cofinanciering). In 2016 zijn er voor de R&D samenwerkingsprojecten meer projecten ingediend
da n konden worden gehonoreerd. Totaalter waardeva n € 8 mln. ( overvraag). Voorstel va n
Gedeputeerde Sta ten is om het hoofdsubsidieplafond te verhogen met € 2.880.000 tot €
12.792.000. Aa n Provinciale Sta ten wordt gevra a gdhet subsidiepla fond vast te stellen op €
12.792.000.
1.6.76 Subsidieregeling Gebiedsprogramma’s Groen Zuid Holland het hoofdsubsidieplafond te
verhogen tot € 695.000
De verhoging is nodig om een bestuurlijke afspraak te kunnen honoreren, waarinGedeputeerde
Staten hebben toegezegd, da t het progra mma“Proeftuin Krimpenerwaard” die in het kader va n
het progra mma‘Agenda La ndbouw Veenweiden’ za l worden uitgevoerd. Dit progra mmais mede
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opgericht op het begeleiden va n a genda ’s in het verwerven va n POP3 subsidies in het kader va n
systeeminnovatie la ndbouw
Voorstel va n Gedeputeerde Sta ten is om het hoofdsubsidieplafond te verhogen met € 695.000.
Provinciale Sta ten wordt gevra a gdhet hoofdsubsidieplafond vast te stellen op € 695.000.

Fina ncieel en fiscaalka der
De fina nciële consequenties zijn hierboven beschreven.
Juridisch ka der
Aa n dit beluit wordt op grond va n artikel55 va n de Provinciewet geheimhouding opgelegd a a n
eenieder die hierva n kennis dra a gt. De reden is da t Gedeputeerde Sta ten er bela ng bij hebben
a ls eerste kennis te kunnen nemen va n de informatie. De geheimhouding on deze reden is
genoemd in artikel10, lid 2 letter f va n de Wet openba a rheidva n bestuur. Geheimhouding tot na
besluitvorming Gedeputeerde Sta ten bij laatstelezing is noodza kelijk omda t op ba sis va n de
beha ndeling in Gedeputeerde Sta ten mogelijk nog wijzigingen moeten worden doorgevoerd.

2 Proces
Na va ststelling va n de Najaarsnota door Gedeputeerde Staten (1 e lezing 29 a ugustus, 2e lezing 4
september) is de procedure a ls volgt:
Sta tencommissieVerkeer en Milieu: 20 september 2017
Sta tencommissieRuimte en Leefomgeving: 20 september 2017
Sta tencommissieDuurza me Ontwikkeling: 27 september 2017
Sta tencommissieBestuur en Middelen: 27 september 2017
Provinciale Sta ten: 11 oktober 2017
Op woensda g 20 september 2017 is er va n 9-10 uur een technisch vragenuurtje voor Provincia le
Sta ten.

3 Communicatiestrategie
De na ja a rsnotawordt digita a l a a ngebodena a n PS en ook digita a l gepubliceerd op de website
http://www.begrotingzuidholland.nl
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