
* GS stellen voor deze extra bezuiniging primair te halen uit aanbestedingsvoordelen op beheer en
onderhoud.

ERRATUM PROGRAMMABEGROTING 2005

In paragraaf 2.4 van de programmabegroting 2005 (bladzijde 12) is melding gemaakt van de
takendiscussie ter invulling van de bezuinigingstaakstelling vanaf 2005. Terzake is de volgende tekst
opgenomen:
De takendiscussie is op het moment van samenstellen van de begroting volop gaande. De omvang van
de hieruit voortvloeiende bezuiniging en het tijdstip van realisatie zijn nog niet bekend. Hierover zal
aparte rapportage plaatsvinden.

Bovenstaande cursieve tekst moet worden vervangen door de volgende:

De takendiscussie is inmiddels afgerond. In overleg met het College van Gedeputeerde Staten hebben
Provinciale Staten op 4 oktober 2004 concrete takenreducties benoemd. Deze zijn hierna
gespecificeerd. Hiermee is de bezuinigingstaakstelling vanaf 2005 voor tenminste de resterende
coalitieperiode ingevuld. De financiële effecten hiervan zullen middels afzonderlijke
begrotingswijzigingen in de programmabegroting en de productenbegroting worden verwerkt.

Takenreducties (totaal € 5.962.000):

• Afzien van bestuursassistenten voor de gedeputeerden (1.1.) € 180.000
• Schrappen Nieuwjaarsmuziekfeest (m.i.v. 2006) (1.1.) € 90.000
• Korting i.v.m. wachtgeldregeling statenleden (1.1.) € 40.000
• Reductie monitoring coalitieakkoord (1.1.) € 110.000
• Reductie uitgaven in kabinet m.b.t. Telebrains (1.2.) € 50.000
• Reductie budget voor een Provinciale Rekenkamer (1.3.) € 150.000
• Agenda 2010 / Veenweide (1.5.) € 1.350.000
• Schrappen Experimentenkrediet Volkshuisvesting (2.2.) € 200.000
• Monumentenkrediet (2.3.) € 300.000
• Reductie ambtelijke taken als gevolg Erfgoedhuis (2.3.) € 50.000
• Reductie apparaatskosten i.v.m. minder operationele taken (2.4.) € 50.000
• Monitoring ecologie (2.5.) € 100.000
• Reductie stimuleringsbijdrage waterplannen (3.1.) € 68.000
• Schrappen stimulering afvalwaterakkoorden (3.1.) € 40.000
• Reductie maatregelenpakket wateropgaven (3.1.) € 60.000
• Reductie stimulering hergebruik huishoudelijke afvalstoffen (3.2.) € 60.000
• Reductie visie integraal bodembeheer (3.2.) € 40.000
• Reductie milieuhandhaving (3.2.) € 130.000
• Algemene taakstelling i.v.m. integraal handhavingsbeleid (diverse plaatsen)

€ 100.000
• Reductie Energiefonds (3.2.) € 420.000
• Reductie apparaatskosten door integratie taken ROV (4.1.) € 100.000
• MAVI-budget (4.1.) € 450.000
• Beheer en onderhoud wegen (4.3.) € 50.000
• Extra bezuiniging beheer en onderhoud wegen (4.3.) € 250.000 *
• Reductie Voorziening Economische Ontwikkeling (5.1.) € 300.000
• OASE (5.1.) € 45.000
• Reductie Buijs Ballotfonds (met ingang van 2007) (5.1.) € 79.000
• Reductie steunfuncties Schakels/MCI (5.3.) € 300.000
• Incidentele cultuurbudgetten (5.4.) € 100.000
• Reductie stelpost uitvoering streekplan € 500.000
• Exploitatie Archeologisch Informatiecentrum (PAC) € 200.000



* GS stellen voor deze extra bezuiniging primair te halen uit aanbestedingsvoordelen op beheer en
onderhoud.

Daarnaast zijn nog de volgende besluiten genomen:
• over de bezuiniging van 1 fte Europa (€ 60.000) wordt pas beslist na een

integrale discussie over het buitenlands beleid
• ten aanzien van het project Vrede van Utrecht worden pas nieuwe uitgaven

gedaan nadat een integrale discussie over het project heeft plaatsgevonden
• ten aanzien van het subsidiebudget cultuur worden pas uitgaven gedaan na

een integrale discussie over het programma (het cultuurprogramma 2007/
2008 wordt in de PS-vergadering van december behandeld)

• het project Veenweide, dat uit Agenda 2010 gehaald is, zal binnen de reguliere
meerjarenbegroting op het huidige ambitieniveau gerealiseerd worden.


