
S T A T E N V O O R S T E L

Datum : 24 augustus 2004 Nummer PS         : PS2004BEM23
Dienst/sector : CS Commissie         : BEM
Registratienr. : 2004CGC000439i Portefeuillehouder     : J.P.J. van Bergen

Titel : 3e begrotingswijziging 2004

Inhoudsopgave

Inleiding pag. 1

Ontwerpbesluit pag. 3

Toelichting pag. 5

Bijlage(n): geen

Inleiding

Hierbij bieden wij u aan het ontwerp-statenbesluit tot de 3e wijziging van de Programmabegroting 2004.
In deze begrotingswijziging zijn de gevolgen van uw besluit d.d.  24 mei 2004 met betrekking tot de Voorjaarsnota
2004 verwerkt, alsmede enige wijzigingen, die betrekking hebben op het Coalitieaccoord.
Tenslotte zijn nog wat technische wijzigingen doorgevoerd.
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 Besluit

Begroting jaar 2004
3e wijziging

Besluit van 4 oktober 2004 tot vaststelling van de 3de begrotingswijziging

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 24 augustus 2004, dienst/sector CS, nummer 2004CGC000439i

Besluiten:

� de baten en lasten van de begroting als volgt te wijzigen:

voorzitter,

griffier,
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Toelichting

Toelichting op de 3e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2004
Produc
tgroep

Omschrijving productgroep Lasten
in dui-
zenden
euro’s

Baten
in dui-
zenden
euro’s

Toelichting op de begrotingswijziging Besluit/advies

1104 Overige algemene zaken 45 Betreft het via de Voorjaarsnota 2004 (pag.12)
beschikbaar gestelde bedrag van € 45.000 voor de
Europese partnerschappen in 2004.
Zie ook Reserves.

PS d.d. 24 mei 2004
PS2004BEM13

69 Betreft correctie op de overboekingen in de 1e

begrotingswijziging 2004. De middelen waren
aanvankelijk geraamd op de programma's 5.1 en 5.2 van
de dienst MEC. Dit moet echter - geheel in samenhang
met de overdracht van de betreffende taken – programma
1.1 Algemeen bestuur zijn.
Zie ook de productgroepen 5105 en 5201.

Betreft technische
begrotingswijziging.

114 Totaal productgroep 1104

Totaal Programma 1.1 Algemeen bestuur 114

1301 Concernbeleid en -control 150 Betreft het via de Voorjaarsnota 2004 (pag.12)
beschikbaar gestelde bedrag van € 150.000 voor
Concerncontrol in 2004.
Zie ook Reserves.

PS d.d. 24 mei 2004
PS2004BEM13

150 Totaal productgroep 1301

Totaal Programma 1.3 Concernbeleid en -
control

150

2101 Strategische ruimtelijke ontwikkeling 200 Betreft het via de Voorjaarsnota 2004 (pag.12)
beschikbaar gestelde bedrag van € 200.000 voor de
Ruimtelijke ontwikkeling/Deltametropool in 2004.
Zie ook Reserves.

PS d.d. 24 mei 2004
PS2004BEM13

200 Totaal productgroep 2101
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Toelichting op de 3e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2004
Produc
tgroep

Omschrijving productgroep Lasten
in dui-
zenden
euro’s

Baten
in dui-
zenden
euro’s

Toelichting op de begrotingswijziging Besluit/advies

Totaal Programma 2.1 Ruimtelijke ontwikkeling 200

2502 Uitvoering landschapsbeleid -10 -10 Betreft correctie op verhoging van zowel de lasten als de
baten van de door het ministerie van LNV verleende
subsidie op reguliere subsidie provinciale stichting
Landschapsbeheer.

Betreft technische
begrotingswijziging

-10 -10 Totaal productgroep 2502

2503 Subsidiëring en bestuur 20 Betreft de aanpassing van de subsidie-bedragen voor de
loon- en prijsstijging 2004. De voor 2004 toe te passen
compensatie voor loon- en prijsstijging bedraagt voor
lonen 3,11% en prijzen 1,50%. De totale stijging voor
subsidies bedraagt dus (80% van 3,11% en 20% van 1,50):
2,79%.
Zie ook Algemene middelen.

Betreft technische
begrotingswijziging

20 Totaal productgroep 2503

Totaal Programma 2.5 Natuur en landschap 10 -10

2602 Agrarische zaken,
plattelandsontwikkeling en EU
subsidies landelijk gebied

1 Betreft de aanpassing van de subsidie-bedragen voor de
loon- en prijsstijging 2004. De voor 2004 toe te passen
compensatie voor loon- en prijsstijging bedraagt voor
lonen 3,11% en prijzen 1,50%. De totale stijging voor
subsidies bedraagt dus (80% van 3,11% en 20% van 1,50):
2,79%.
Zie ook Algemene middelen

Betreft technische
begrotingswijziging

1 Totaal productgroep 2602

Totaal Programma 2.6 Plattelandszaken 1
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Toelichting op de 3e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2004
Produc
tgroep

Omschrijving productgroep Lasten
in dui-
zenden
euro’s

Baten
in dui-
zenden
euro’s

Toelichting op de begrotingswijziging Besluit/advies

3101 Water 492 Betreft de aanwending van de in de Voorjaarsnota 2004
(pag. 13) genoemde bedragen voor vaarwegbeheer.
Zie ook Reserves.

PS d.d. 24-5-2004
PS2004BEM13

267 Betreft de aanwending van de in de Voorjaarsnota 2004
(pag. 13) genoemde bedragen voor intensivering toezicht
op waterkeringen en piekbestrijding OLM.
Zie ook Reserves.

PS d.d. 24-5-2004
PS2004BEM13

759 Totaal productgroep 3101

Totaal programma 3.1 Water 759

3206 Voorraadbeheer 112 Ten behoeve van de uitvoering van milieubeleid in de
tweede helft van 2004 heeft u ingestemd met de
aanwending van de (resterende) € 750.000 uit de hiervoor
gereserveerde post in het coalitieakkoord. Het betreft in dit
geval de activiteiten Energie (€ 78.000) en Sorteeranalyse
AVU (€ 34.000).
Zie ook Algemene middelen.

PS d.d. 28-6-2004
PS2004WEM04

112 Totaal productgroep 3206

3207 Bouwen en wonen 45 Ten behoeve van de uitvoering van milieubeleid in de
tweede helft van 2004 heeft u ingestemd met de
aanwending van de (resterende) € 750.000 uit de hiervoor
gereserveerde post in het coalitieakkoord. Het betreft in dit
geval de activiteit duurzaam bouwen DUBO (€ 45.000).
Zie ook Algemene middelen.

PS d.d. 28-6-2004
PS2004WEM04

45 Totaal productgroep 3207
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Toelichting op de 3e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2004
Produc
tgroep

Omschrijving productgroep Lasten
in dui-
zenden
euro’s

Baten
in dui-
zenden
euro’s

Toelichting op de begrotingswijziging Besluit/advies

3208 Verkeer 3 Ten behoeve van de uitvoering van milieubeleid in de
tweede helft van 2004 heeft u ingestemd met de
aanwending van de (resterende) € 750.000 uit de hiervoor
gereserveerde post in het coalitieakkoord. Het betreft in dit
geval de activiteit Europa
(€ 3.000).
Zie ook Algemene middelen.

PS d.d. 28-6-2004
PS2004WEM04

3 Totaal productgroep 3208

3209 Bedrijven 82 Betreft de aanwending van de in de Voorjaarsnota 2004
(pag. 13) genoemde bedragen voor extra taken brijvoer.
Zie ook Reserves.

PS d.d. 24-5-2004
PS2004BEM13

309 Ten behoeve van de uitvoering van milieubeleid in de
tweede helft van 2004 heeft u ingestemd met de
aanwending van de (resterende) € 750.000 uit de hiervoor
gereserveerde post in het coalitieakkoord. Het betreft in dit
geval de activiteiten Preventieteam (€ 211.000),
Samenwerkingsovereenkomst Handhaving (€ 45.000) en
Intensivering controle grondstromen (€ 53.000).
Zie ook Algemene middelen.

PS d.d. 28-6-2004
PS2004WEM04

391 Totaal productgroep 3209

3210 Landbouw 37 Ten behoeve van de uitvoering van milieubeleid in de
tweede helft van 2004 heeft u ingestemd met de
aanwending van de (resterende) € 750.000 uit de hiervoor
gereserveerde post in het coalitieakkoord. Het betreft in dit
geval de activiteit biologische landbouw (€ 37.000).
Zie ook Algemene middelen.

PS d.d. 28-6-2004
PS2004WEM04

37 Totaal productgroep 3210
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Toelichting op de 3e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2004
Produc
tgroep

Omschrijving productgroep Lasten
in dui-
zenden
euro’s

Baten
in dui-
zenden
euro’s

Toelichting op de begrotingswijziging Besluit/advies

3212 Gebiedsgerichte aanpak 62 Ten behoeve van de uitvoering van milieubeleid in de
tweede helft van 2004 heeft u ingestemd met de
aanwending van de (resterende) € 750.000 uit de hiervoor
gereserveerde post in het coalitieakkoord. Het betreft in dit
geval de activiteiten coördinatie MER (€ 30.000) en
reconstructie Gelderse Vallei
(€ 32.000).
Zie ook Algemene middelen.

PS d.d. 28-6-2004
PS2004WEM04

62 Totaal productgroep 3212

3213 Algemeen 181 Ten behoeve van de uitvoering van milieubeleid in de
tweede helft van 2004 heeft u ingestemd met de
aanwending van de (resterende) € 750.000 uit de hiervoor
gereserveerde post in het coalitieakkoord. Het betreft in dit
geval de activiteiten Europa (€ 18.000), monitoring van
beleid (€ 43.000), ondersteuning PMV (€ 45.000) en
advertentiekosten milieuvergunningen
(€ 75.000).
Zie ook Algemene middelen.

PS d.d. 28-6-2004
PS2004WEM04

-116 -116 Betreft de structurele verlaging van zowel de lasten als de
baten i.v.m. het incidentele karakter van het toepassen van
bestuursdwang.

PS d.d. 30-6-2003
Bestuursrapportage-1/2003
PS2003BEM26

-34 Betreft een verschuiving van de structurele kosten van de
inmiddels vertrokken heer G. Kemp van de dienst W&M
naar de dienst MEC.
Zie ook productgroep 5401.

Betreft technische
begrotingswijziging

31 -116 Totaal productgroep 3213

Totaal programma 3.2 Milieu 681 -116
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Toelichting op de 3e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2004
Produc
tgroep

Omschrijving productgroep Lasten
in dui-
zenden
euro’s

Baten
in dui-
zenden
euro’s

Toelichting op de begrotingswijziging Besluit/advies

4304 Verkeersgeleiding -77 -77 Betreft de aanpassing van de niet te realiseren
reclameopbrengsten op abri’s ten laste van het eigen
budget van VIW.

Betreft technische
begrotingswijziging

-77 -77 Totaal productgroep 4304

4305 558 Betreft de aanwending van de in de Voorjaarsnota 2004
(pag. 14) genoemde bedragen voor de Voorziening
gladheidsbestrijding.
Zie ook Reserves.

PS d.d. 24-5-2004
PS2004BEM13

558 Totaal productgroep 4304

Totaal programma 4.3 Beheer en
onderhoud provinciale wegen

481 -77

5101 Sectorbrede beleids- en beheerszaken 110 Betreft de aanwending van de in de Voorjaarsnota 2004
(pag. 15) genoemde bedragen voor de Prestatiemeting
coalitieakkoord.
Zie ook Reserves.

PS d.d. 24-5-2004
PS2004BEM13

110 Totaal productgroep 5101

5105 Nutsvoorzieningen -24 Betreft correctie Overboekingen 2003 - 2004. De
middelen waren aanvankelijk geraamd op de programma's
5.1 en 5.2 van de dienst MEC. Dit moet echter, geheel in
samenhang met de overdracht van de betreffende taken,
programma 1.1 Algemeen bestuur zijn.
Zie ook de productgroepen 1104 en 5201

PS 10 februari 2004
PS2004BEM06

-24 Totaal productgroep 5105

Totaal programma 5.1 Economische zaken 86
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Toelichting op de 3e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2004
Produc
tgroep

Omschrijving productgroep Lasten
in dui-
zenden
euro’s

Baten
in dui-
zenden
euro’s

Toelichting op de begrotingswijziging Besluit/advies

5201 Algemene Bestuurlijke Zaken -45 Betreft correctie Overboekingen 2003 - 2004. De
middelen waren aanvankelijk geraamd op de programma's
5.1 en 5.2 van de dienst MEC. Dit moet echter, geheel in
samenhang met de overdracht van de betreffende taken,
programma 1.1 Algemeen bestuur zijn.
Zie ook de productgroepen 1104 en 5105

PS 10 februari 2004
PS2004BEM06

-45 Totaal productgroep 5201

Totaal Programma 5.2 Bestuurlijke
samenwerking

-45

5302 Welzijn 118 118 De provincie ontwikkelt en voert uit een drietal projecten
lokaal sociaal beleid. Het gaat hierbij om projecten ter
stimulering van vrijwilligerswerk. Feitelijke uitvoering is
in handen van de instellingen Schakels en MIU. De
projecten zijn gestart in 2001 en hebben een doorlooptijd
van 4 jaar. Deze begrotingswijziging heeft betrekking op
het vierde en laatste projectjaar, het jaar 2004.
De projecten worden bekostigd door middel van een
bijdrage van het rijk (ministerie van VWS) en door middel
van ureninzet van de genoemde instellingen. Alleen de
rijksbijdrage en de besteding ervan worden in de
provinciale begroting opgenomen.

Betreft technische
begrotingswijziging

113 113 Door het rijk (ministerie van VWS) is voor de jaren 2004
tot en met 2007 een jaarlijkse bijdrage beschikbaar gesteld
opgrond van de Stimuleringsregeling breedtesport. De
bijdragen zijn voor 2004 en 2005 € 113.400 per jaar en
voor de jaren 2006 en 2007 € 100.000 per jaar.
De bijdragen zijn bestemd voor het stimuleren van
gemeenten deel te nemen aan de breedtesportimpuls en het
ondersteunen van gemeenten bij de uitvoering van
breedtesportprojecten.

Betreft technische
begrotingswijziging
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Toelichting op de 3e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2004
Produc
tgroep

Omschrijving productgroep Lasten
in dui-
zenden
euro’s

Baten
in dui-
zenden
euro’s

Toelichting op de begrotingswijziging Besluit/advies

231 231 Totaal productgroep 5302

Totaal programma 5.3 Sociale agenda 231 231

5401 Cultuur 100 Betreft de aanwending van de gereserveerde post uit het
Coalitieakkoord voor de bijdrage van de provincie aan
jaarlijks 2 gratis museumweekeinden voor de jaren 2004 –
2007.
Zie ook Algemene middelen.

PS d.d. 28-6-2004.
PS2004ZCW07

34 Betreft een verschuiving van de structurele kosten van de
inmiddels vertrokken heer G. Kemp van de dienst W&M
naar de dienst MEC.
Zie ook productgroep 3213.

Betreft technische
begrotingswijziging

134 Totaal productgroep 5401

Totaal programma 5.4 Culturele agenda 134

Totaal alle programma’s 2.802 28
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Toelichting op de 3e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2004
Produc
tgroep

Omschrijving productgroep Lasten
in dui-
zenden
euro’s

Baten
in dui-
zenden
euro’s

Toelichting op de begrotingswijziging Besluit/advies

Algemene middelen -849 Betreft overboeking van de stelpost coalitieakkoord naar
de juiste programma’s bij de diensten.

Betreft technische
begrotingswijziging

412 2.308 Betreft de verwerking van de in de Voorjaarsnota 2004
(pag. 9) genoemde posten van de algemene middelen, te
weten:
Lasten
Onvermijdbare uitgaven €
412.000
Baten
Motorrijtuigenbelasting -/- €
1.578.000
Provinciefonds (incl. OCW-gelden) -/- €
220.000
Treasury €
4.106.000
Totaal €
2.308.000

PS d.d. 24 mei 2004
PS2004BEM13

-21 Betreft overboeking van een deel van de stelpost Loon- en
prijsstijging ten behoeve van een deel van de subsidies
naar de juiste programma’s bij de dienst Ruimte en Groen.
Zie ook de productgroepen 2503 en 2602.

Betreft technische
begrotingswijziging

-458 2.308 Totaal algemene middelen

Reserves 2.254 Betreft onttrekking uit de algemene reserve van de in de
Voorjaarsnota 2004 (pag. 38) genoemde posten naar de
juiste programma’s bij de diensten.

PS d.d. 24 mei 2004
PS2004BEM13

2.246 Betreft storting in reserves van de in de Voorjaarsnota
2004
(pag. 38) genoemde posten:
Reserve knelpunten landelijk gebied €
350.000
Algemene reserve €
1.896.000

PS d.d. 24 mei 2004
PS2004BEM13
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Toelichting op de 3e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2004
Produc
tgroep

Omschrijving productgroep Lasten
in dui-
zenden
euro’s

Baten
in dui-
zenden
euro’s

Toelichting op de begrotingswijziging Besluit/advies

2.246 2.254 Totaal reserves

Totaal alle programma’s , Algemene middelen
en Reserves

4.590 4.590

Gedeputeerde staten,

Voorzitter, mr. B. Staal

Secretaris, drs. H.H. Sietsma


