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,QOHLGLQJ
In vergelijking met 2003 valt in 2004 een deel van het budget voor water- en milieutaken weg. Dit wordt
veroorzaakt door het aflopen van financiering uit eerdere kadernotabesluiten. Voor 2004 gaat het om een
budgetvermindering van 2,3 miljoen. Voor beleidstaak water vervalt 0,58 miljoen en voor milieu 1,72
miljoen. Een aantal activiteiten van deze kadernotaprojecten loopt nog door in 2004. Enkele van deze projecten
zullen ook in de actieprogramma’s van het nieuwe PMP en WHP weer worden voorgedragen.
Het geld dat het College in zijn programma heeft gereserveerd voor de uitvoering van de strategische nota’s is
voor 2004 een logische opvolger voor de financiering van deze doorlopende projecten. De vaststelling van het
nieuwe PMP en WHP heeft echter om uiteenlopende redenen vertraging opgelopen en zal daarom niet – zoals
aanvankelijk gepland - begin 2004, maar medio volgend jaar plaatsvinden. Als genoemde PMP/WHP-middelen
pas vrijkomen na de vaststelling van de nieuwe strategische nota’s, zal voor de eerste helft van 2004 dekking
ontbreken voor taken die doorlopen.
Dit overbruggingsprobleem kan niet worden opgevangen in de begroting van WEM.
Om in deze dekking te voorzien wordt voorgesteld om, vooruitlopend op de vaststelling van het nieuwe PMP en
WHP, een beroep te doen op de middelen die voor deze nota’s in het collegeprogramma zijn gereserveerd. Voor
elk plan afzonderlijk is deze collegeperiode 1,5 miljoen per jaar beschikbaar. Voor het PMP wordt voorgesteld
de helft van dit budget aan te wenden voor het eerste halfjaar van 2004. Voor het WHP wordt voorgesteld
eenderde van het budget aan te spreken om de weggevallen kadernotafinaciering te compenseren en om een
belangrijke nieuwe wettelijke taak uit te voeren voor de Europese Kaderrichtlijn Water.
Met dit voorstel worden lopende activiteiten voortgezet die reeds politiek zijn afgedekt in het huidige PMP en
WHP. Bij de definitieve vaststelling van de nieuwe nota’s (volgend jaar) vindt de finale afweging plaats welke
nieuwe projecten vanaf medio 2004 voor deze collegeperiode zullen worden uitgevoerd en welke bestaande
projecten kunnen worden voortgezet c.q. beëindigd.
Dit voorstel lost een overbruggingsprobleem op in de financiering van uitvoering van beleid. Er zijn geen
alternatieven voorhanden om het tijdelijke tekort binnen de WEM-begroting te overbruggen. Dit voor- en najaar
hebben al bezuinigingsrondes plaatsgevonden in het kader van het overdrachtsdocument en de korting op het
provinciefonds. Uit de 2 miljoen voor nieuw beleid die GS onlangs hebben toegewezen, hebben water- en
milieutaken geen significante bijdrage gekregen. In dit voorstel wordt geen beroep gedaan op H[WUD middelen. De
gevraagde middelen zijn in het collegeprogramma gereserveerd voor de uitvoering van milieu- en waterbeleid in
2004. Omdat over middelen voor de uitvoering van plannen pas beschikt mag worden als PS daarmee hebben
ingestemd, wordt voorgesteld om dit voorstel op 8 december aan PS voor te leggen.
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Provinciale staten van Utrecht;

Gelezen de inleiding en de toelichting,

Besluiten:
1.vooruitlopend op de vaststelling van het nieuwe PMP, vanaf 1 januari 2004 reeds voor 750.000,--
gebruik te maken van de beschikbare middelen uit de begroting 2004, ten behoeve van de uitvoering.

2 vooruitlopend op de vaststelling van het nieuwe WHP, vanaf 1 januari 2004 reeds voor 508.000,--
gebruik te maken van de beschikbare middelen uit de begroting 2004, ten behoeve van de uitvoering.

voorzitter,

griffier,
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Aan Provinciale Staten,

%HRRJG�HIIHFW
Met de voorgestelde maatregel komen voor de eerste helft van 2004 middelen vrij voor de voortzetting van
lopende projecten totdat nieuw beleid is vastgesteld. Daarmee kan het beleid waar de Staten hun goedkeuring
aan hebben gegeven, worden gecontinueerd. Bovendien kunnen afspraken worden nagekomen die met partners
zijn gemaakt over uitvoering van bestaand beleid. Voor het waterbeleid wordt het verder mogelijk een urgente
wettelijke taak (EKRW) uit te voeren in 2004.

$UJXPHQWHQ
&RQWLQXwWHLW�LQ�EHOHLG�LV�JHZDDUERUJG�WRWGDW�GH�QLHXZH�QRWD¶V�]LMQ�YDVWJHVWHOG
Met lopende projecten wordt uitvoering gegeven aan bestaand beleid volgens het vigerende PMP en WHP.  Met
de voorgestelde financiering kunnen deze projecten worden voortgezet totdat een nieuwe beleidsafweging heeft
plaatsgevonden. Activiteiten die betrekking hebben op nieuw beleid worden pas na vaststelling van het nieuwe
PMP en WHP uitgevoerd.

0HHUMDULJH�EHVWXXUOLMNH�DIVSUDNHQ�PRHWHQ�ZRUGHQ�QDJHNRPHQ�
Voor de uitvoering van milieu- en watertaken is samenwerking met partijen in het werkveld onontbeerlijk. Deze
samenwerking wordt veelal in (financiële) meerjarenafspraken verankerd. Ook met de weggevallen
kadernotagelden zijn dergelijke afspraken gemaakt met externe organisaties. Voorbeelden hiervan zijn afspraken
over de financiering van de stichtingen LAMI en Vernieuwing Gelders Valllei. De provincie zou zijn
geloofwaardigheid op het spel zetten als dergelijke afspraken nu eenzijdig zouden worden opgezegd.

(HQ�EHODQJULMNH�QLHXZH�ZHWWHOLMNH�WDDN�NDQ�ZRUGHQ�XLWJHYRHUG
Met de voorgestelde aanwending van het WHP-budget worden onder meer activiteiten voor de Europese
Kaderrichtlijn Water (EKRW) gefinancierd. In tegenstelling tot eerder genoemde (lopende) projecten is dit een
nieuwe taak. De EKRW schept voor de provincie wettelijke verplichtingen die vanaf het begin van 2004 met
voortvarendheid moeten worden aangevangen. Vanwege haar grote belang voor het waterbeleid zal de EKRW in
het nieuwe WHP een prominente plaats krijgen.

.DQWWHNHQLQJHQ
De budgetten die in dit voorstel worden aangesproken ( 1,5 miljoen beschikbaar per plan) zijn bedoeld voor
uitvoering van het nieuwe PMP en WHP in 2004. Deze nota’s worden echter pas medio 2004 vastgesteld. Voor
het PMP is meer voorbereidingstijd nodig gebleken en de planning van het WHP is gekoppeld aan het
streekplan, dat later gereed komt dan voorzien. Derhalve loopt dit voorstel op de vaststelling van de strategische
plannen vooruit. In de programmering van de activiteiten wordt hiermee rekening gehouden door de uitvoering
van nieuwe beleidsonderdelen uit te stellen tot de tweede helft van 2004, wanneer PMP en WHP zijn vastgesteld.

)LQDQFLsQ
In de bijlage is een overzicht opgenomen van de kadernotaprojecten waarvoor in 2004 de financiering afloopt.
Aangegeven is welke uitgaven in ieder geval doorlopen in de eerste helft van 2004.

Voor milieu lopen alle taken uit de kadernotaprojecten door in de eerste helft van 2004 ( 1.723.000 op
jaarbasis). In dit voorstel wordt daarvoor een beroep gedaan op de helft van het PMP-budget:  �������.

Voor water loopt 398.000 aan projecten door. Daarnaast krijgt de provincie er vanaf 2004 wettelijke taken bij
voor de Europese Kaderrichtlijn Water (EKRW). Hiermee is 110.000 gemoeid. Totaal wordt een beroep
gedaan ������� van het budget voor uitvoering WHP in 2004.
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Kort na vaststelling van dit voorstel zal de aanwending van de budgetten van PMP en WHP  via een voorstel tot
begrotingswijziging worden gerealiseerd.

&RPPXQLFDWLH
Geen actie noodzakelijk

%LMODJHQ
Overzicht van kadernotaprojecten van WEM die per 1 januari in 2004 aflopen.

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

secretaris, Drs. H.H. Sietsma
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Bijlage: kadernotaprojecten van WEM die per 1 januari 2004 aflopen

$IORSHQGH�NDGHUQRWDSURMHFWHQ�:DWHU ����
1. Maatschappelijke discussie over water           21-
2. Normering boezemwaterkeringen *           93-
3. Ruimte voor Rijntakken         114-
4. Uitvoering WHP 1999-2003 *         182-
5. Uitvoeringsprogramma Loosdrechtse Plassengebied           45-
6. Afloop Jonge Honden *1 123-

7RWDDO�:DWHU ����

$IORSHQGH�NDGHUQRWDSURMHFWHQ�0LOLHX
7. Afloop Jonge Honden *1 245-
8. Veranderde rol van provincie bij bodemsanering *           45-
9. Continuering uitvoering van LAMI projecten *         143-
10. Intensivering controles en integraal ketentoezicht *         136-
11. Groene infrastructuur (K2001) *         109-
12. Natuur- en milieu Educatie 21 (B2000) *           48-
13. Implementatie samenwerkingsovereenkomst handhaving *           91-
14. Continueren structurele PMP projecten *         771-

a. Monitoringsprogramma    145-
b. Stedelijk gebiedsgericht milieubeleid    150-
c. Uitreiking Milieuprijs      18-
d. Adviezen aan bedrijven door milieuzorgassistenten      68-
e. Preventieteam    168-
f. LaMi-programma    104-
g. Stimuleren visie gemeenten actief bodembeheer      50-
h. Sorteerproeven huishoudelijk afval      68-

23. Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei (SVGV) *         135-
7RWDDO�0LOLHX �����������
Totaal afloop kadernota projecten:      2.301-

* = taken of uitgaven die (in ieder geval) doorlopen tot medio 2004
1 = Jonge Honden was een impuls om jonge mensen te kunnen aanstellen. Deze medewerkers zijn nog steeds op
diverse plekken in de organisatie werkzaam.


