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Hierbij bieden wij u aan het ontwerp-statenbesluit tot de 5e wijziging van de begroting 2003.
In deze begrotingswijziging zijn verwerkt:
� de verwerking van het behandelingsvoorstel van de commissie Ruimte en Groen inzake de besteding

van de POR-gelden groene infrastructuur.
� een aantal technische begrotingswijzigingen.
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2QWZHUS�EHVOXLW

Begroting jaar 2003
5e wijziging

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 27 mei  2003, dienst/sector CS, nummer 2003CGC000229i

Besluiten:

� de baten en lasten van de begroting als volgt te wijzigen:
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Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:
Func-
tie

Beleids-
taak

Omschrijving
functie/beleidstaak

Lasten
in dui-
zende
n
euro’s

Baten
in dui-
zenden
euro’s

Toelichting op de begrotingswijziging Besluit/advies

1.0
1.1

Provinciale Staten
Algemeen Bestuur

0 In de primitieve begroting zijn op deze beleidstaak abusievelijk verkeerde
kostencategorieën gebruikt. Dit wordt hierbij gecorrigeerd.
Lasten:
2.3 Overige goederen en diensten 224.000
8.2 Apparaatskosten via omslag -/- 224.000

Betreft technische
begrotingswijziging

� 7RWDDO IXQFWLH ���� EHOHLGVWDDN ���
1.1

1.1
Gedeputeerde Staten
Algemeen Bestuur

0 In de primitieve begroting zijn op deze beleidstaak abusievelijk verkeerde
kostencategorieën gebruikt. Dit wordt hierbij gecorrigeerd.
Lasten:
2.3 Overige goederen en diensten 486.000
8.2 Apparaatskosten via omslag -/- 486.000

Betreft technische
begrotingswijziging

� 7RWDDO IXQFWLH ���� EHOHLGVWDDN ���
5.6

2.7
Ontgrondingen
Ontgrondingen

27 27 In de Begroting 2003 is ingestemd met structurele uitbreiding van de formatie
met 1 fte als gevolg van de taakverzwaring ontgrondingenvergunningen. De
totale kosten van deze uitbreiding bedragen 45.000. Budget voor de dekking
van deze uitbreiding komt voor een deel ( 18.000) uit de Kadernotagelden en
voor het resterende deel ( 27.000) door een verhoging van de inkomsten van de
leges ontgrondingen.
Wij verzoeken u in te stemmen met deze begrotingswijziging. Enerzijds wordt
het beschikbare budget van 18.000, nu verantwoord op kostencategorie 2.3
overige goederen en diensten, overgeboekt naar kostencategorie 8.1
apparaatskosten. Anderzijds wordt thans de verhoging van de inkomsten leges
met het eerder genoemde bedrag van 27.000 geraamd, aangezien daarmee in de
primitieve begroting 2003 nog geen rekening is gehouden.
Lasten:
2.3 Overige goederen en diensten -/- 18.000
8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven 45.000
Baten:

Betreft technische
begrotingswijziging
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Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:
Func-
tie

Beleids-
taak

Omschrijving
functie/beleidstaak

Lasten
in dui-
zende
n
euro’s

Baten
in dui-
zenden
euro’s

Toelichting op de begrotingswijziging Besluit/advies

1.1 Leges ontgrondingen 27.000
�� �� 7RWDDO IXQFWLH ���� EHOHLGVWDDN ���

6.0
2.4

Recreatie en natuur algemeen
Recreatie en Toerisme

45 45 Op 27 maart 2003 heeft de commissie Ruimte en Groen ingestemd met de
besteding van de POR gelden Groene Infrastructuur 2003. Het volgende project
is voorgesteld voor besteding van de middelen:

Voorstel: In begroting Nog uit POR
- Agro-Toerisme 45.000 - 45.000
Lasten:
4.0 Inkomensoverdrachten: 45.000
Baten:
6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen 45.000

Cie Ruimte en Groen
27 maart 2003

�� �� 7RWDDO IXQFWLH ���� EHOHLGVWDDN ���
6.1

2.4
Recreatie
Recreatie en Toerisme

-113 Als gevolg van het niet verplaatsen van de glastuinbouw dient het budget ad
226.890, dat voor 50% bij de dienst REG was opgenomen te worden

overgeheveld naar de dienst WEB. Zie functie 7.1, beleidstaak 5.1.
Lasten
4.0 Inkomensoverdrachten -/- 113.000

Betreft technische
begrotingswijziging

���� 7RWDDO IXQFWLH ���� EHOHLGVWDDN ���
6.2

2.5
Natuur
Natuur en Landschap

0 Bij de Begroting 2003 is geld beschikbaar gesteld voor tijdelijke uitbreiding van
de formatie ten behoeve van een voorlichter groene regelgeving ( 23.000).
Tevens is bij de Begroting 2001 geld beschikbaar gesteld voor een medewerker
Ecodatabank ( 23.000) De werkelijke kosten bedragen 35.000 Voor het
verschil 12.000 wordt een beroep gedaan op budget voor ecologisch
onderzoek. Al deze middelen zijn in de primitieve begroting opgenomen onder
2.3 Overige goederen en diensten. Wij verzoeken u in te stemmen met een
overboeking van deze gelden naar de apparaatskosten.
Lasten
2.3 Overige goederen en diensten -/- 58.000

Betreft technische
begrotingswijziging
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Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:
Func-
tie

Beleids-
taak

Omschrijving
functie/beleidstaak

Lasten
in dui-
zende
n
euro’s

Baten
in dui-
zenden
euro’s

Toelichting op de begrotingswijziging Besluit/advies

8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven 58.000
136 136 Op 27 maart 2003 heeft de commissie Ruimte en Groen ingestemd met de

besteding van de POR gelden Groene Infrastructuur 2003. De volgende projecten
zijn voorgesteld voor besteding van de middelen:

Voorstel: In begroting Nog uit POR
- Voorfinanciering Grondverwerving : 431.000 363.000 68.000
- Toestand van de Natuur 45.000 - 45.000
- Voorl. En handh.groene regelgeving 23.000 - 23.000

Totaal 499.000 363.000 136.000
Lasten:
4.0 Inkomensoverdrachten 136.000
Baten:
6.2 Ontrekking reserves en voorzieningen 136.000

Cie Ruimte en Groen d.d.
27 maart 2003

��� ��� 7RWDDO IXQFWLH ��� EHOHLGVWDDN ���
7.1

5.1
Bevorderen Econ.activiteiten
Economische en Europese
Zaken

113 Als gevolg van het niet verplaatsen van de glastuinbouw dient het budget ad
226.890, dat voor 50% bij de dienst REG was opgenomen te worden

overgeheveld naar de dienst WEB. Zie functie 6.1, beleidstaak 2.4.
Lasten
6.2 Storting reserves en voorzieningen 113.000

Betreft technische
begrotingswijziging

��� 7RWDDO IXQFWLH ���� EHOHLGVWDDN ���
7.3

2.6
Agrarische aangelegenheden
Agrarische zaken en
landinrichting

115 Voor het uitvoeringsprogramma voor het gebiedsgerichte project
Langbroekerwetering door de Dienst Landelijk Gebied is in het jaar 2000 voor
de periode 2001 t/m 2004 een bedrag beschikbaar gesteld van 1.361.000
Daarvan moest 771.500 worden gedekt uit bestaande budgetten. Door
onduidelijk formuleren van verantwoordelijkheden tussen de diensten is
nagelaten voor een deel van de werkzaamheden die zijn uitbesteed aan DLG de
dekking te regelen, tot een bedrag van 230.000. Het geconstateerde tekort van

230.000 kan worden gedekt door een bijdrage uit het via de POR Groene
Infrastructuur beschikbaar zijnde krediet ( 115.000) voor agrarische

Betreft technische
begrotingswijziging
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Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:
Func-
tie

Beleids-
taak

Omschrijving
functie/beleidstaak

Lasten
in dui-
zende
n
euro’s

Baten
in dui-
zenden
euro’s

Toelichting op de begrotingswijziging Besluit/advies

structuurversterking Langbroekerwetering. Voor deze bijdrage uit de POR
reserve volgt een separate begrotingswijziging. Het andere deel wordt gedekt
door een bijdrage uit de dienstreserve REG ( 115.000) Wij verzoeken u in te
stemmen met deze begrotingswijziging .
Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5

Lasten
2.3 Overige goederen en diensten 115.000

322 322 Op 27 maart 2003 heeft de commissie Ruimte en Groen ingestemd met de
besteding van de POR gelden Groene Infrastructuur 2003. De volgende projecten
waren voorgesteld voor besteding van de middelen:

Voorstel: In begroting Nog uit POR
- MER ontwerp reconstructieplan 100.000 72.000 28.000
- Agr. Struct.verst. Langbr.wetering 415.000 182.000 233.000
- Natuurontwikkeling Willeskop 131.000 - 131.000
- Interreg IIIb Sust. Open Spaces II 17.000 - 17.000
- EU subsidies Landelijk Gebied 68.000 - 68.000
- Subsidie Sichting LaMi 17.000 - 17.000
- Experiment Natuurbeh. Bodegraven 23.000 - 23.000
- Vervallen proj. Pilot Gelderse Vallei 0 195.000 - 195.000

Totaal 771.000 449.000 322.000
Lasten:
4.0 Inkomensoverdrachten: 322.000
Baten:
6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen 322.000

Cie Ruimte en Groen d.d.
27 maart 2003

��� ��� 7RWDDO IXQFWLH ��� EHOHLGVWDDN ���
8.0

5.7
Algemeen
Media

834 307 Deze wijziging betreft het verwerken van de integratie-uitkering
omroepbijdragen in de raming van beleidstaak Media, die eerst was toegevoegd
aan de beleidstaak algemene middelen. Tevens wordt hiermee de bijdrage van
het Commissariaat verwerkt, die via de provincie bijdraagt in de exploitatie van
de regionale omroep. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5

Betreft technische
begrotingswijziging
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Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:
Func-
tie

Beleids-
taak

Omschrijving
functie/beleidstaak

Lasten
in dui-
zende
n
euro’s

Baten
in dui-
zenden
euro’s

Toelichting op de begrotingswijziging Besluit/advies

Lasten
4.0 Inkomensoverdrachten 834.000
Baten
4.0 Inkomensoverdrachten 307.000

��� ��� 7RWDDO IXQFWLH ���� EHOHLGVWDDN ���
8.3

2.3
Kunst en oudheidkunde
Archeologie en
monumentenzorg

0 Voor uitvoering van de Cultuur Historische Hoofdstructuur dienen uit het
beschikbare budget ook middelen te worden aangewend voor inhuur van
tijdelijke krachten. Deze middelen zijn in de primitieve begroting opgenomen
onder 2.3 overige goederen en diensten. Wij verzoeken u in te stemmen met
overboeking van deze middelen naar de apparaatskosten.
Lasten
2.3 Overige goederen en diensten -/- 41.000
8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven 41.000

Betreft technische
begrotingswijziging

656 656 Op 31 maart 2003 heeft de commissie Cultuur en Economie ingestemd met de
besteding van de POR gelden Culturele Infrastructuur 2003. De volgende
projecten waren voorgesteld voor besteding van de middelen:

Voorstel: In begroting Nog uit POR
- Heimenberg : 55.000 - 55.000
- Grebbelinie Fase I 220.000 - 220.000
- Nieuwe Hollandse Waterlinie 160.000 - 160.000
- Romeinse Limes in Utrecht 150.000 - 150.000
- Kasteel Amerongen 25.000 - 25.000
- Prov. Archeologisch Centrum 500.000 454.000 46.000

Totaal 1.110.000 454.000 656.000

Lasten:
4.0 Inkomensoverdrachten: 656.000
Baten:
6.2 Ontrekking reserves en voorzieningen 656.000

Cie Cultuur en Economie d.d.
31 maart 2003

��� ��� 7RWDDO IXQFWLH ��� EHOHLGVWDDN ���
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Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:
Func-
tie

Beleids-
taak

Omschrijving
functie/beleidstaak

Lasten
in dui-
zende
n
euro’s

Baten
in dui-
zenden
euro’s

Toelichting op de begrotingswijziging Besluit/advies

8.3
5.5

Kunst en Oudheidkunde
Cultuur en Onderwijs

249 249 Uit de POR-Culturele infrastructuur wordt totaal 162.000 beschikbaar gesteld
en wel als volgt:
- Voor de bekostiging van de steunfuncties van het huis voor amateurkunst een
bedrag van 43.000.
- Voor de subsidiëring van het tweetaktfestival en het Walter Maashuis 34.000.
- Voor de professionaliseringsslag bij het Centrum Beeldende Kunst 85.000.
Daarnaast wordt vanuit de opgebouwde reserve Beeldende Kunst een eenmalige
subsidie toegekend aan het Centrum voor Beeldende Kunst ad 87.000.
Lasten
4.0 Inkomensoverdrachten 249.000
Baten
6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen 249.000

Betreft technische
begrotingswijziging

��� ��� 7RWDDO IXQFWLH ���� EHOHLGVWDDN ���
8.4

5.7

Sociaal Cultureel werk en
ontwikkeling
Media

35 Deze wijziging betreft het beschikbaar stellen van een extra budget om de
dienstverlening van de aangesloten bibliotheken op een kwalitatief hoger niveau
te brengen en het negatief eigen vermogen te saneren. Zie ook functie 0.2,
beleidstaak 1.5.
Lasten
4.0 Inkomensoverdrachten 50.000
8.0 Rente omslag -/- 15.000

Betreft technische
begrotingswijziging

�� 7RWDDO IXQFWLH ���� EHOHLGVWDDN ���
9.1

2.1
Ruimtelijke ordening
Ruimtelijke ontwikkeling

0 Bij de Begroting 2003 is voor 2003 en 2004 geld beschikbaar gesteld voor
tijdelijke uitbreiding van de formatie ten behoeve van de nadere invulling van
het project Intensivering gemeentelijk ruimtelijk beleid. Deze middelen zijn in de
primitieve begroting opgenomen onder 2.3 overige goederen en diensten. Wij
verzoeken u nu in te stemmen met overboeking van een deel van deze middelen
naar de apparaatskosten.
Lasten

Betreft technische
begrotingswijziging
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Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:
Func-
tie

Beleids-
taak

Omschrijving
functie/beleidstaak

Lasten
in dui-
zende
n
euro’s

Baten
in dui-
zenden
euro’s

Toelichting op de begrotingswijziging Besluit/advies

2.3 Overige goederen en diensten -/- 65.000
8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven 65.000

0 In de Kadernota 2002 is geld beschikbaar gesteld ten behoeve van het
Streekplan Utrecht. Binnen het budget ( 182.000) is ook geld gereserveerd voor
het realiseren van goede communicatie. Om dit te realiseren is een medewerker
communicatie tijdelijk specifiek voor dit project aan de slag gegaan. Het voor
2003 nog benodigde bedrag van 12.000 is tot nu toe opgenomen onder
kostencategorie 2.3 overige goederen en diensten.
Wij verzoeken u in te stemmen met deze technische begrotingswijziging waarbij
het budget wordt overgeboekt naar apparaatskosten
Lasten:
2.3 Overige goederen en diensten -/- 12.000
8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven 12.000

Betreft technische
Begrotingswijziging

0 Bij de Kadernota 2002 is voor 4 jaar (t/m 2005) een bedrag ( 68.000)
beschikbaar gesteld voor de aanstelling van een medewerker ten behoeve van
uitvoeringsgericht ruimtelijk beleid (effectgericht planoloog).
Dit bedrag is tot nu toe opgenomen onder categorie 2.3 overige goederen en
diensten. Wij verzoeken u in te stemmen met deze technische
begrotingswijziging waarbij het budget wordt overgeboekt naar kostencategorie
8.1 apparaatskosten.
Lasten
2.3 Overige goederen en diensten -/- 68.000
8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven 68.000

Betreft technische
Begrotingswijziging

� � 7RWDDO IXQFWLH ��� EHOHLGVWDDN ���
9.2

2.2
Volkshuisvesting
Wonen en stedelijke
vernieuwing

0 Bij de Kadernota 2000 is geld beschikbaar gesteld voor inhuur van tijdelijke
menskracht ten behoeve van het project Investering in stedelijk gebied. Deze
middelen zijn in de primitieve begroting per abuis opgenomen onder 4.0
inkomensoverdrachten. Wij verzoeken u in te stemmen met overboeking van
deze middelen naar de apparaatskosten.
Lasten

Betreft technische
begrotingswijziging
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Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:
Func-
tie

Beleids-
taak

Omschrijving
functie/beleidstaak

Lasten
in dui-
zende
n
euro’s

Baten
in dui-
zenden
euro’s

Toelichting op de begrotingswijziging Besluit/advies

4.0 Inkomensoverdrachten -/- 91.000
8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven 91.000

� 7RWDDO IXQFWLH ��� EHOHLGVWDDN ���
0.2 1.5 Algemene dekkingsmiddelen

Algemene Middelen en
financiering

527 Deze wijziging betreft het verwerken van de integratie-uitkering
omroepbijdragen in de raming van beleidstaak Media welke eerst waren
toegevoegd aan beleidstaak algemene middelen. Tevens wordt hiermee de
bijdrage van het Commissariaat verwerkt welke via de provincie bijdraagt in de
exploitatie van de regionale omroep. Zie ook functie 8.0, beleidstaak 5.7
Baten
2.3 Overige goederen en diensten 527.000

Betreft technische
begrotingswijziging

115 Voor het uitvoeringsprogramma voor het gebiedsgerichte project
Langbroekerwetering door de Dienst Landelijk Gebied is in het jaar 2000 voor
de periode 2001 t/m 2004 een bedrag beschikbaar gesteld van 1.361.000
Daarvan moest 771.500 worden gedekt uit bestaande budgetten. Door
onduidelijk formuleren van verantwoordelijkheden tussen de diensten is
nagelaten voor een deel van de werkzaamheden die zijn uitbesteed aan DLG de
dekking te regelen, tot een bedrag van 230.000. Het geconstateerde tekort van

230.000 kan worden gedekt door een bijdrage uit het via de POR Groene
Infrastructuur beschikbaar zijnde krediet ( 115.000) voor agrarische
structuurversterking Langbroekerwetering . Voor deze onttrekking uit de POR
reserve volgt een separate begrotingswijziging. Het andere deel wordt gedekt
door een bijdrage uit de dienstreserve REG ( 115.000). Wij verzoeken u in te
stemmen met deze begrotingswijziging. Zie ook functie 7.3, beleidstaak 2.6.
Baten
6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen 115.000

Cie R&G d.d. 27 maart 2003

��� 7RWDDO IXQFWLH ���� EHOHLGVWDDN ���
0.3

1.5
Onvoorziene uitgaven
Algemene Middelen en
financiering

0 In de 2e begrotingswijziging zijn op deze beleidstaak abusievelijk verkeerde
kostencategorieën gebruikt. Dit wordt hierbij gecorrigeerd.
Lasten

Betreft technische
begrotingswijziging
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Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:
Func-
tie

Beleids-
taak
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functie/beleidstaak
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zenden
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Toelichting op de begrotingswijziging Besluit/advies

2.3 Overige goederen en diensten -/- 632.500
4.0 Inkomensoverdrachten 459.000
8.1 apparaatskosten via tijdschrijven 173.500

-35 Deze wijziging betreft het beschikbaar stellen van een extra budget aan de
Provinciale Bibliotheek Centrale als gevolg van het door u op 7 oktober 2002
genomen besluit. Zie ook functie 8.4, beleidstaak 5.7.
Lasten
2.3 Overige goederen en diensten -/- 35.000

Betreft technische
begrotingswijziging

� 7RWDDO IXQFWLH ���� EHOHLGVWDDN ���
����� ����� 7RWDDO DOOH EHOHLGVWDNHQ
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