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Inleiding 

Hierbij bieden wij u aan het ontwerp-statenbesluit tot de 1e wijziging van de Programmabegroting 2006. 
In bijgaand voorstel tot de 1e begrotingswijziging 2006 zijn begrotingswijzigingen verwerkt: 
1 als gevolg van de overboekingen van de incidentele kredieten van 2005 naar 2006 (gedeeltelijk) 
2 het  verwerken van een deel van de Stelposten nog toe te wijzen middelen, nieuwe strategische 

projecten t/m 2007 en B-voorstellen Voorjaarsnota 2005 over de programma’s alsmede 
3 enige technische wijzigingen 
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Ontwerp-besluit 
 

Begroting   jaar 2006 
 1e wijziging 
 

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 10 april 2006; 
 
Op het voorstel van gedeputeerde staten van 28 februari 2006, dienst/sector CS, nummer 2005CGC000107i 
 

Besluiten: 
 

� de baten en lasten van de begroting als volgt te wijzigen: 
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Overzicht per programma 2006

Programma / Productgroep Primitieve begroting 1e wijziging Saldo na 1e wijziging
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Saldo

1.1 Algemeen bestuur 13.505 158 532 112 14.037 270 13.767

1.2 Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid,
archiefinspectie

2.853 30 0 0 2.853 30 2.823

1.3 Concernbeleid en control 2.300 0 -84 0 2.216 0 2.216

5.2 Financieel toezicht 711 0 29 0 740 0 740

1.4 Bedrijfsvoering 3.393 100 770 0 4.163 100 4.063

1.5 Agenda 2010 17.858 6.310 12.131 -3.825 29.989 2.485 27.504

Totaal programma's
BMS/CS/ECC/KAB/PSD

40.620 6.598 13.378 -3.713 53.998 2.885 51.113

2.1 Ruimtelijke ontwikkeling 7.258 165 500 0 7.758 165 7.593

2.2 Wonen en stedelijke vernieuwing 6.144 4.705 0 0 6.144 4.705 1.439

2.5 Natuur en landschap 4.103 16 405 0 4.508 16 4.492

2.6 Plattelandszaken 277 0 800 0 1.077 0 1.077

2.7 Ontgrondingen 514 168 0 0 514 168 346

2.8 Uitvoering landelijk gebied 8.194 227 2.715 0 10.909 227 10.682

Totaal programma's Ruimte en Groen 26.490 5.281 4.420 0 30.910 5.281 25.629

3.1 Water 8.957 1.301 271 0 9.228 1.301 7.927

3.2 Milieu 17.492 2.746 1.512 -47 19.004 2.699 16.305
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Totaal programma's Water en Milieu 26.449 4.047 1.783 -47 28.232 4.000 24.232

4.5 Doelmatig verkeer- en vervoersysteem 109.687 69.106 0 0 109.687 69.106 40.581

4.6 Verkeersveiligheid 12.437 2.120 0 0 12.437 2.120 10.317

4.7 Kwaliteit leefomgeving 6.317 1.453 0 0 6.317 1.453 4.864

Totaal programma's Wegen Verkeer en
Vervoer

128.441 72.679 0 0 128.441 72.679 55.762

5.1 Economische zaken, recreatie en toerisme 8.861 101 2.926 0 11.787 101 11.686

5.3 Sociale pijler 83.185 69.193 2.244 0 85.429 69.193 16.236

5.4 Culturele agenda 23.249 1.210 919 0 24.168 1.210 22.958

Totaal programma's MEC 115.295 70.504 6.089 0 121.384 70.504 50.880

TOTAAL PROGRAMMA'S DIENSTEN 337.295 159.109 25.670 -3.760 362.965 155.349 207.616

Algemene dekkingsmiddelen 20.866 168.791 -11.490 -2.695 9.376 166.096 -156.720

Saldo Begroting bruto 358.161 327.900 14.180 -6.455 372.341 321.445 50.896

Reserves 39.862 70.123 0 20.635 39.862 90.758 -50.896
Saldo Begroting netto 398.023 398.023 14.180 14.180 412.203 412.203 0

Voorzitter,

Griffier,
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Toelichting op de 1e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2006
Product
groep

Omschrijving productgroep Lasten
in dui-
zenden
euro’s

Baten
in dui-
zenden
euro’s

Toelichting op de begrotingswijziging Besluit/advies

1101 Provinciale staten 55 De aanwijzing van de accountant is een taak van Provinciale
Staten. Het bijbehorende budget wordt daarom overgeheveld
van productgroep 1301.

Betreft technische
begrotingswijziging

55 Totaal productgroep 1101

1103 Communicatie 60 Betreft aanwending van de stelpost onvermijdbare uitgaven voor
relatiecommunicatie.
Zie ook algemene middelen.

Zie hoofdstuk 2, paragraaf 4.1,
pagina 10 van de
Programmabegroting 2006

-45 Betreft overheveling van het budget beheer en onderhoud van de
provinciale productencatalogus en het onderhoud
internet/webhosting naar de PSD.
Zie ook productgroep 1401.

Betreft technische
begrotingswijziging

15 Totaal productgroep 1103

1104 Strategie en bestuurlijke zaken -55 Betreft het schrappen van de functie strategisch adviseur in
verband met het nader invullen van de bezuinigingstaakstelling
in het kader van de KWATTA 1 en 2.
Zie ook algemene middelen.

CIE B&M d.d.21 februari
2005 (PS2005BEM15)

200 100 Betreft de verwerking van de B-voorstellen Voorjaarsnota 2005,
welke zijn opgenomen in de bijlagen van de
Programmabegroting 2006, te weten:
Lasten
Strategische gebiedsperspectieven € 50.000
NV Utrecht € 150.000
Baten
NV Utrecht € 100.000
Zie ook algemene middelen.

Zie hoofdstuk 5, bijlage 2,
pagina 163 van de
programmabegroting 2006

305 Betreft de verwerking van de Nieuwe strategische projecten t/m
2007, welk zijn opgenomen in de bijlagen van
Programmabegroting 2006, te weten:
Pj 1: Organisatieontwikkeling en professionalisering

Projectmatig werken € 430.000
Korting Amendement A3 -/- € 125.000

Zie ook algemene middelen

Zie hoofdstuk 5, bijlage 3,
pagina 189 van de
programmabegroting 2006

Besluitenlijst PS
d.d. 7 november 2005

12 12 Betreft hogere kosten IPO in verband met de overheveling van
het abonnement STOWA van W&M naar programma Algemeen
bestuur.

Betreft technische
begrotingswijziging
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Toelichting op de 1e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2006
Product
groep

Omschrijving productgroep Lasten
in dui-
zenden
euro’s

Baten
in dui-
zenden
euro’s

Toelichting op de begrotingswijziging Besluit/advies

462 112 Totaal productgroep 1104

Totaal programma 1.1 Algemeen bestuur 532 112

1301 Concernbeleid en -control -29 Betreft herverdeling van de apparaatskosten in verband met een
andere urentoedeling naar aanleiding van het sectorplan.
Zie ook productgroep 5201.

Betreft technische
begrotingswijziging

-55 De aanwijzing van de accountant is een taak van Provinciale
Staten. Het bijbehorende budget wordt daarom overgeheveld
naar productgroep 1101.

Betreft technische
begrotingswijziging

-84 Totaal productgroep 1301

Totaal programma 1.3 Concernbeleid en -
control

-84

1401 (Resultaat) Bedrijfsvoering PSD 45 Betreft overheveling van het budget beheer en onderhoud van de
provinciale productencatalogus en het onderhoud
internet/webhosting van communicatie.
Zie ook productgroep 1103.

Betreft technische
begrotingswijziging

725 Betreft de verwerking van de Nieuwe strategische projecten t/m
2007, welk zijn opgenomen in de bijlagen van
Programmabegroting 2006, te weten:
Pj 2: Provinciaal portaal € 500.000

Korting Amendement A3 -/- € 125.000
Pj 3: Huisvesting provinciale organisatie € 200.000
Pj 4: Aanpassing representatieve voorziening

Provinciehuis € 150.000
Zie ook algemene middelen

Zie hoofdstuk 5, bijlage 3,
pagina 189 van de
programmabegroting 2006

Besluitenlijst PS
d.d. 7 november 2005

770 Totaal productgroep 1401

Totaal programma 1.4 Bedrijfsvoering 770
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Toelichting op de 1e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2006
Product
groep

Omschrijving productgroep Lasten
in dui-
zenden
euro’s

Baten
in dui-
zenden
euro’s

Toelichting op de begrotingswijziging Besluit/advies

1501 Agenda 2010 12.131 -3.825 In 2005 zijn de uitgaven bij de meeste projecten van Agenda
2010 achtergebleven bij de raming. Deze bedragen komen nu in
2006 tot uitbetaling. Tevens waren de inkomsten te hoog
geraamd. Per saldo komt het bedrag ten laste van de reserve
structuurfonds.
Zie ook reserves.

Betreft technische
begrotingswijziging

12.131 -3.825 Totaal productgroep 1501

Totaal programma 1.5 Agenda 2010 12.131 -3.825

2102 Gemeentelijke ruimtelijke ontwikkeling 500 Betreft de verwerking van één van de B-voorstellen
Voorjaarsnota 2005, welke zijn opgenomen in de bijlagen van
de Programmabegroting 2006, te weten, Digitalisering
bestemmingsplannen.
Zie ook algemene middelen.

Zie hoofdstuk 5, bijlage 2,
pagina 163 van de
programmabegroting 2006

500 Totaal productgroep 2102

Totaal programma 2.1 Ruimtelijke ontwikkeling 500

2505 Uitvoering groene regelgeving 305 Bij brief van de minister van LNV is eind 2005 bekend gemaakt
dat de rijksuitkeringen voor zowel de Flora en Faunawet als de
Natuurbeschermingswet met terugwerkende kracht vanaf 1
januari 2005 niet meer als aparte doeluitkeringen aan de
provincies worden uitgekeerd, maar worden toegevoegd aan het
provinciefonds. Dit was nog niet verwerkt in de
programmabegroting 2006.
Zie ook algemene middelen.

Betreft technische
begrotingswijziging

100 Betreft de verwerking van één van de B-voorstellen
Voorjaarsnota 2005, welke zijn opgenomen in de bijlagen van
de Programmabegroting 2006, te weten, Inhaalslag “Schoon
schip”.
Zie ook algemene middelen.

Zie hoofdstuk 5, bijlage 2,
pagina 163 van de
programmabegroting 2006

405 Totaal productgroep 2505

Totaal programma 2.5 Natuur en landschap 405
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Toelichting op de 1e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2006
Product
groep

Omschrijving productgroep Lasten
in dui-
zenden
euro’s

Baten
in dui-
zenden
euro’s

Toelichting op de begrotingswijziging Besluit/advies

2601 Reconstructie en landinrichting 800 In Amendement A5 heeft u besloten, dat de Bodemkaart
gefinancierd moet worden uit de reserve Stimuleringsfonds in
plaats van de stelpost Nieuwe strategische projecten.
Zie ook reserves.

Besluitenlijst PS
d.d. 7 november 2005

800 Totaal productgroep 2601

Totaal programma 2.6 Plattelandszaken 800

2802 Uitvoering gebiedsprojecten 700 Betreft de verwerking van één van de B-voorstellen
Voorjaarsnota 2005, welke zijn opgenomen in de bijlagen van
de Programmabegroting 2006, te weten, Samenspel met het
gebied.
Zie ook algemene middelen.

Zie hoofdstuk 5, bijlage 2,
pagina 163 van de
programmabegroting 2006

450 Betreft de verwerking van de in het Amendement A5 genomen
besluit om € 450.000 ter beschikking te stellen ten laste van de
stelpost nieuwe strategische projecten t/m 2007, voor
landinrichtingsplan RAK Kromme Rijn.
Zie ook algemene middelen.

Besluitenlijst PS
d.d. 7 november 2005

1.150 Totaal productgroep 2802

2803 Subsidies en aansturing 340 Betreft de verwerking van de B-voorstellen Voorjaarsnota 2005,
welke zijn opgenomen in de bijlagen van de
Programmabegroting 2006, te weten:
Bedrijfsovername boeren € 250.000
Ecologische verbindingszones € 90.000
Zie ook algemene middelen.

Zie hoofdstuk 5, bijlage 2,
pagina 163 van de
programmabegroting 2006

450 Betreft de verwerking van de Nieuwe strategische projecten t/m
2007, welke zijn opgenomen in de bijlagen van
Programmabegroting 2006, te weten:
Pj 5: Specifieke EU-regelingen D2, POP
(plattelandsontwikkelingsprogramma), Leader+ (2006/3)
Zie ook algemene middelen

Zie hoofdstuk 5, bijlage 3,
pagina 189 van de
programmabegroting 2006
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Toelichting op de 1e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2006
Product
groep

Omschrijving productgroep Lasten
in dui-
zenden
euro’s

Baten
in dui-
zenden
euro’s

Toelichting op de begrotingswijziging Besluit/advies

775 Betreft de verwerking van de in de Amendementen A6 en A11
genomen besluiten om € 775.000 ter beschikking te stellen ten
laste van de stelpost nog toe te wijzen middelen, voor:
Landbouwstructuurverbetering € 750.000
Kleine landschapselementen € 25.000
Zie ook algemene middelen.

Besluitenlijst PS
d.d. 7 november 2005

1.565 Totaal productgroep 2803

Totaal programma 2.8 Uitvoering landelijk
gebied

2.715

3101 Veiligheid 60 Betreft de overboeking van 2005 naar 2006 via de reserve nog te
verrichten activiteiten van het budget “Ruimte voor de rivier”.
Zie ook Reserves.

Betreft technische
begrotingswijziging

60 Totaal productgroep 3101

3102 Waterkwantiteit 29 Betreft de overboeking van 2005 naar 2006 via de reserve nog te
verrichten activiteiten van het budget “Uitvoering
actieprogramma waterbeheer 21 in het stroomgebied
Amstelland”.
Zie ook Reserves.

Betreft technische
begrotingswijziging

93 Op 28 oktober 2003 heeft u besloten de reserve
schadevergoeding grondwaterexploitatie op te heffen. Daarbij is
tevens besloten het resterende saldo in te zetten om de kosten
van vernattingsschade Amersfoort tegen te gaan. De inzet van
de reserve exploitatieverschillen grondwaterbeheer is nog niet
correct opgenomen in de begroting 2006.
Zie ook reserves.

PS2003WEM21

67 Het Streekplan (onderdeel waterproblematiek polder Groot
Mijdrecht noord) is als project gedefinieerd. Evenals in het
Streekplan zijn er ook middelen in het Waterhuishoudingsplan
begroot, die bestemd zijn voor de waterproblematiek polder
Groot Mijdrecht noord. Op verzoek van de dienst Ruimte en
Groen zijn de middelen uit het Waterhuishoudingsplan in de
Reserve projecten gestort. Middels deze begrotingswijziging
ontrekken we deze middelen uit de reserve projecten.
Zie ook reserves.

Betreft technische
begrotingswijziging
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Toelichting op de 1e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2006
Product
groep

Omschrijving productgroep Lasten
in dui-
zenden
euro’s

Baten
in dui-
zenden
euro’s

Toelichting op de begrotingswijziging Besluit/advies

22 Op 6 september 2004 heeft u besloten om een krediet van
€ 128.306 ter beschikking te stellen, verdeeld over vier jaar
(€ 41.000 in 2004 en daarna jaarlijks € 22.000 t/m 2008), ten
laste van de reserve exploitatieverschillen grondwaterbeheer. Dit
is nog niet verwerkt in de begroting 2006.
Zie ook reserves.

PS2004WEM03

211 Totaal productgroep 3102

Totaal programma 3.1 Water 271

3201 Lucht 62 Betreft de overboeking van 2005 naar 2006 via de reserve nog te
verrichten activiteiten van het budget voor een twee jaarlijks
onderzoek naar de ontwikkeling van de luchtkwaliteit in de
provincie.
Zie ook Reserves.

PS d.d. 13 maart 2006

62 Totaal productgroep 3201

3202 Bodem 110 -14 Betreft de overboeking van 2005 naar 2006 via de reserve nog te
verrichten activiteiten van het budget voor de afhandeling van
frictiekosten en het inhalen van administratieve achterstanden
bij Bodemsanering.
Zie ook reserves.

PS d.d. 13 maart 2006

933 -33 Bij de halfjaarrapportage 2005 heeft u een bedrag van
€ 1.912.000 beschikbaar gesteld om de tekorten van de sector
bodemsanering voor 2005 en 2006 te dekken. Middels deze
begrotingswijziging wordt het deel dat betrekking heeft op 2006
verwerkt in de begroting, ten laste van de reserve toekomstige
tekorten.
Zie ook reserves.

PS d.d. 7 november 2005
(PS2005BEM34)
Halfjaarrapportage 2005

1.043 -47 Totaal productgroep 3202

3206 Voorraadbeheer 371 Betreft de overboeking van 2005 naar 2006 via de reserve nog te
verrichten activiteiten van de geoormerkte middelen ten behoeve
van het energiefonds (€ 225.000) en de BANS subsidie van
VROM ten behoeve van energieprojecten (€ 146.000).
Zie ook Reserves.

PS d.d. 13 maart 2006

371 Totaal productgroep 3206
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Toelichting op de 1e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2006
Product
groep

Omschrijving productgroep Lasten
in dui-
zenden
euro’s

Baten
in dui-
zenden
euro’s

Toelichting op de begrotingswijziging Besluit/advies

3213 Algemeen 36 Betreft de overboeking van 2005 naar 2006 via de reserve nog te
verrichten activiteiten van het budget voor het project
“Kwali-Tijd”.
Zie ook Reserves.

PS d.d. 13 maart 2006

36 Totaal productgroep 3213

Totaal programma 3.2 Milieu 1.512 -47

5101 Algemeen economisch beleid -167 Betreft herverdeling van de apparaatskosten in verband met een
andere urentoedeling naar aanleiding van het sectorplan.
Zie ook programma 5.3 en 5.4.

Betreft technische
begrotingswijziging

-167 Totaal productgroep 5101

5102 Ruimtelijke economie 1.700 Voor de herstructurering van bedrijventerreinen is € 5.000.000
beschikbaar gesteld ten laste van het Stimuleringsfonds.
Zie ook reserves.

PS d.d. 10 oktober 2005
(PS2005IME06)

18 Betreft herverdeling van de apparaatskosten in verband met een
andere urentoedeling naar aanleiding van het sectorplan.
Zie ook programma 5.3 en 5.4.

Betreft technische
begrotingswijziging

1.718 Totaal productgroep 5102

5103 Kenniseconomie en bedrijfsontwikkeling 92 Betreft herverdeling van de apparaatskosten in verband met een
andere urentoedeling naar aanleiding van het sectorplan.
Zie ook programma 5.3 en 5.4.

Betreft technische
begrotingswijziging

92 Totaal productgroep 5103

5104 Arbeidsmarktbeleid 500 Betreft de verwerking van de Nieuwe strategische projecten t/m
2007, welke zijn opgenomen in de bijlagen van
Programmabegroting 2006, te weten:
Pj 14: Versterking keten bestrijding jeugdwerkloosheid
Zie ook algemene middelen

Zie hoofdstuk 5, bijlage 3,
pagina 189 van de
programmabegroting 2006

201 Betreft herverdeling van de apparaatskosten in verband met een
andere urentoedeling naar aanleiding van het sectorplan.
Zie ook programma 5.3 en 5.4.

Betreft technische
begrotingswijziging

701 Totaal productgroep 5104
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Toelichting op de 1e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2006
Product
groep

Omschrijving productgroep Lasten
in dui-
zenden
euro’s

Baten
in dui-
zenden
euro’s

Toelichting op de begrotingswijziging Besluit/advies

5106 Recreatie en toerisme 49 Voor de uitvoering van het project loket plattelandstoerisme is
€ 48.580 beschikbaar gesteld ten laste van het
Stimuleringsfonds.
Zie ook reserves.

PS d.d. 10 oktober 2005
(PS2005REG05)

-117 Betreft herverdeling van de apparaatskosten in verband met een
andere urentoedeling naar aanleiding van het sectorplan.
Zie ook programma 5.3 en 5.4.

Betreft technische
begrotingswijziging

650 Betreft de verwerking van de B-voorstellen Voorjaarsnota 2005,
welke zijn opgenomen in de bijlagen van de
Programmabegroting 2006, te weten:
Actieplan recreatie en toerisme € 400.000
Watersportvoorziening € 150.000
Versterking verblijfsrecreatie € 100.000
Zie ook algemene middelen.

Zie hoofdstuk 5, bijlage 2,
pagina 163 van de
programmabegroting 2006

582 Totaal productgroep 5106

Totaal programma 5.1 Economische zaken,
recreatie en toerisme

2.926

5201 Financieel toezicht 29 Betreft herverdeling van de apparaatskosten in verband met een
andere urentoedeling in het sectorplan.
Zie ook productgroep 1301.

Betreft technische
begrotingswijziging

29 Totaal productgroep 5201

Totaal programma 5.2 Financieel toezicht 29

5301 Wel Thuis! 1.500 Betreft de verwerking van de Nieuwe strategische projecten t/m
2007, welke zijn opgenomen in de bijlagen van
Programmabegroting 2006, te weten:
Pj 17: Investeringsbudget uitvoering van regionale
overeenkomsten wonen, welzijn en zorg.
Zie ook algemene middelen

Zie hoofdstuk 5, bijlage 3,
pagina 189 van de
programmabegroting 2006

300 Betreft de onttrekking uit de reserve Stimuleringsfonds voor de
voorbereiding van het project Zorgeloos wonen met diensten en
zorg in Zeist-Oost. Voor 2005 is € 100.000 beschikbaar gesteld
en voor 2006 € 300.000.
Zie ook reserves.

PS d.d. 7 november 2005
(PS2005BEM42)
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Toelichting op de 1e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2006
Product
groep

Omschrijving productgroep Lasten
in dui-
zenden
euro’s

Baten
in dui-
zenden
euro’s

Toelichting op de begrotingswijziging Besluit/advies

-239 Betreft herverdeling van de apparaatskosten in verband met een
andere urentoedeling naar aanleiding van het sectorplan.
Zie ook programma 5.1 en 5.4.

Betreft technische
begrotingswijziging

1.561 Totaal productgroep 5301

5302 Welzijn 44 Betreft herverdeling van de apparaatskosten in verband met een
andere urentoedeling naar aanleiding van het sectorplan.
Zie ook programma 5.1 en 5.4.

Betreft technische
begrotingswijziging

44 Totaal productgroep 5302

5303 Zorg 32 Betreft herverdeling van de apparaatskosten in verband met een
andere urentoedeling naar aanleiding van het sectorplan.
Zie ook programma 5.1 en 5.4.

Betreft technische
begrotingswijziging

32 Totaal productgroep 5303

5304 Jeugdzorg 129 Betreft herverdeling van de apparaatskosten in verband met een
andere urentoedeling naar aanleiding van het sectorplan.
Zie ook programma 5.1 en 5.4.

Betreft technische
begrotingswijziging

129 Totaal productgroep 5304

5305 Sociale agenda in uitvoering 540 Betreft de verwerking van amendement A4, Sociale cohesie
(€ 500.000), en motie M6, Pilot integrale veiligheid IJsselstein
(€ 40.000), ten laste van de stelpost nog toe te wijzen middelen.
Zie ook algemene middelen.

Besluitenlijst PS
d.d. 7 november 2005

-16 Betreft herverdeling van de apparaatskosten in verband met een
andere urentoedeling naar aanleiding van het sectorplan.
Zie ook programma 5.1 en 5.4.

Betreft technische
begrotingswijziging

524 Totaal productgroep 5305

5306 Onderwijs -46 Betreft herverdeling van de apparaatskosten in verband met een
andere urentoedeling naar aanleiding van het sectorplan.
Zie ook programma 5.1 en 5.4.

Betreft technische
begrotingswijziging

-46 Totaal productgroep 5306

Totaal programma 5.3 Sociale pijler 2.244
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Toelichting op de 1e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2006
Product
groep

Omschrijving productgroep Lasten
in dui-
zenden
euro’s

Baten
in dui-
zenden
euro’s

Toelichting op de begrotingswijziging Besluit/advies

5401 Kunsten 200 Betreft de verwerking van één van de B-voorstellen
Voorjaarsnota 2005, welke zijn opgenomen in de bijlagen van
de Programmabegroting 2006, te weten, Huisvesting beeldende
kunst.
Zie ook algemene middelen.

Zie hoofdstuk 5, bijlage 2,
pagina 163 van de
programmabegroting 2006

-53 Betreft herverdeling van de apparaatskosten in verband met een
andere urentoedeling naar aanleiding van het sectorplan.
Zie ook programma 5.1 en 5.3.

Betreft technische
begrotingswijziging

300 Betreft de verwerking van de Nieuwe strategische projecten t/m
2007, welke zijn opgenomen in de bijlagen van
Programmabegroting 2006, te weten:
Pj 15: Als alles beweegt; verbouwing theater De Lieve Vrouw
in Amersfoort (voorheen Utrecht uniek).
Zie ook algemene middelen

Zie hoofdstuk 5, bijlage 3,
pagina 189 van de
programmabegroting 2006

447 Totaal productgroep 5401

5404 Media en bibliotheken -25 Betreft herverdeling van de apparaatskosten in verband met een
andere urentoedeling naar aanleiding van het sectorplan.
Zie ook programma 5.1 en 5.3.

Betreft technische
begrotingswijziging

-25 Totaal productgroep 5404

5405 Erfgoed 150 Betreft de verwerking van de Nieuwe strategische projecten t/m
2007, welke zijn opgenomen in de bijlagen van
Programmabegroting 2006, te weten:
Pj 16: Timmerwerkplaats museumwerf Vreeswijk (voorheen De
Utrechtse Kanjers).
Zie ook algemene middelen

Zie hoofdstuk 5, bijlage 3,
pagina 189 van de
programmabegroting 2006

-18 Betreft herverdeling van de apparaatskosten in verband met een
andere urentoedeling naar aanleiding van het sectorplan.
Zie ook programma 5.1 en 5.3.

Betreft technische
begrotingswijziging

132 Totaal productgroep 5405

5406 Cultuurbereik 200 Betreft de verwerking van motie M9, ontwikkeling educatief
project Tastbare tijd, ten laste van de stelpost nog toe te wijzen
middelen.
Zie ook algemene middelen.

Besluitenlijst PS
d.d. 7 november 2005
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Toelichting op de 1e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2006
Product
groep

Omschrijving productgroep Lasten
in dui-
zenden
euro’s

Baten
in dui-
zenden
euro’s

Toelichting op de begrotingswijziging Besluit/advies

165 Betreft herverdeling van de apparaatskosten in verband met een
andere urentoedeling naar aanleiding van het sectorplan.
Zie ook programma 5.1 en 5.3.

Betreft technische
begrotingswijziging

365 Totaal productgroep 5406

Totaal programma 5.4 Culturele agenda 919

Totaal alle programma’s 25.670 -3.760

Algemene middelen -60 Betreft aanwending van de stelpost onvermijdbare uitgaven voor
relatiecommunicatie.
Zie ook productgroep 1103.

Zie hoofdstuk 2, paragraaf 4.1,
pagina 10 van de
Programmabegroting 2006

55 Betreft het schrappen van de functie strategisch adviseur in
verband met het nader invullen van de bezuinigingstaakstelling
in het kader van de KWATTA 1 en 2.
Zie ook productgroep 1104.

CIE B&M d.d.21 februari
2005 (PS2005BEM15)

-3.000 Betreft de verwerking van amendement A2, financiering
provinciale opcenten, ten laste van de stelpost nog toe te wijzen
middelen.
Zie ook algemene middelen.

Besluitenlijst PS
d.d. 7 november 2005

-2.590 Betreft de verwerking van de B-voorstellen Voorjaarsnota 2005,
welke zijn opgenomen in de bijlage van de Programmabegroting
2006, te weten:
Strategische gebiedsperspectieven -/- € 50.000
NV Utrecht -/- € 50.000
Inhaalslag “Schoon schip” -/- € 100.000
Bedrijfsovername boeren -/- € 250.000
Ecologische verbindingszones -/- € 90.000
Samenspel met het gebied -/- € 700.000
Digitalisering bestemmingsplannen -/- € 500.000
Actieplan recreatie en toerisme -/- € 400.000
Watersportvoorziening -/- € 150.000
Versterking verblijfsrecreatie -/- € 100.000
Huisvesting beeldende kunst -/- € 200.000
Zie ook productgroep 1104, 2505, 2802, 2803, 5106 en 5401.

Zie hoofdstuk 5, bijlage 2,
pagina 163 van de
programmabegroting 2006
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Toelichting op de 1e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2006
Product
groep

Omschrijving productgroep Lasten
in dui-
zenden
euro’s

Baten
in dui-
zenden
euro’s

Toelichting op de begrotingswijziging Besluit/advies

-4.380 Betreft de verwerking van de Nieuwe strategische projecten t/m
2007, welk zijn opgenomen in de bijlage van
Programmabegroting 2006 en de Besluitenlijst PS, te weten:
Programmabegroting 2006
Pj 1: Organisatieontwikkeling en professionalisering

Projectmatig werken -/- € 430.000
Pj 2: Provinciaal portaal -/- € 500.000
Pj 3: Huisvesting provinciale organisatie-/- € 200.000
Pj 4: Aanpassing representatieve voorziening

Provinciehuis -/- € 150.000
Pj 5: Specifieke EU-regelingen D2, POP

(plattelandsontwikkelingsprogramma),
Leader+ (2006/3) -/- € 450.000

Pj 6: Bodemkaart -/- € 800.000
Pj 14: Versterking keten bestrijding

Jeugdwerkloosheid -/- € 500.000
Pj 15: Als alles beweegt; verbouwing

Theater De Lieve Vrouw in Amersfoort
(voorheen Utrecht uniek) -/- € 300.000

Pj 16: Timmerwerkplaats museumwerf Vreeswijk
(voorheen De Utrechtse Kanjers) -/- € 150.000

Pj 17: Investeringsbudget uitvoering van
regionale overeenkomsten wonen,
welzijn en zorg -/- € 1.500.000

Totaal -/- € 4.980.000
Besluitenlijst PS
Amendement A5, Bodemkaart € 800.000
Korting Amendement A3 € 250.000
Amendement A5, RAK Kromme Rijn -/- € 450.000

Totaal € 600.000
Zie ook productgroep 1104, 1401,2802, 2803, 5104, 5301 en
5401.

Zie hoofdstuk 5, bijlage 3,
pagina 189 van de
programmabegroting 2006

Besluitenlijst PS
d.d. 7 november 2005
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Toelichting op de 1e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2006
Product
groep

Omschrijving productgroep Lasten
in dui-
zenden
euro’s

Baten
in dui-
zenden
euro’s

Toelichting op de begrotingswijziging Besluit/advies

305 Bij brief van de minister van LNV is eind 2005 bekend gemaakt
dat de rijksuitkeringen voor zowel de Flora en Faunawet als de
Natuurbeschermingswet met terugwerkende kracht vanaf 1
januari 2005 niet meer als aparte doeluitkeringen aan de
provincies worden uitgekeerd, maar worden toegevoegd aan het
provinciefonds. Dit was nog niet verwerkt in de
programmabegroting 2006.
Zie ook productgroep 2505.

Betreft technische
begrotingswijziging

100 Betreft de verwerking van motie M5 ten laste van de stelpost
nog toe te wijzen middelen en ten gunste van de stelpost
vermindering regelgeving. In een latere begrotingswijziging zal
dit bedrag naar het juiste programma worden overgeboekt.

Besluitenlijst PS
d.d. 7 november 2005

-4.615 Betreft de verwerking van de in amendementen en moties
genomen besluiten ten laste van de stelpost nog toe te wijzen
middelen, te weten:
A2 Provinciale opcenten -/- € 3.000.000
A4 Sociale cohesie -/- € 500.000
A6 Landbouwstructuurverbetering -/- € 750.000
M5 Vermindering regelgeving -/- € 100.000
M6 Pilot integrale veiligheid IJsselstein-/- € 40.000
M7 Landschapsbeheer Utrecht -/- € 25.000
M9 Ontwikkeling educatief project

Tastbare tijd -/- € 200.000
Zie ook productgroep 2803, 5305, 5406.

Besluitenlijst PS
d.d. 7 november 2005

-11.490 2.695 Totaal algemene middelen

Reserves 15.956 In 2005 zijn de uitgaven bij de meeste projecten van Agenda
2010 achtergebleven bij de raming. Deze bedragen komen nu in
2006 tot uitbetaling. Tevens waren de inkomsten te hoog
geraamd. Per saldo komt het bedrag ten laste van de reserve
structuurfonds.
Zie ook productgroep 1501.

Betreft technische
begrotingswijziging

800 In Amendement A5 heeft u besloten, dat de Bodemkaart
gefinancierd moet worden uit de reserve Stimuleringsfonds in
plaats van de stelpost Nieuwe strategische projecten.
Zie ook productgroep 2601.

Besluitenlijst PS
d.d. 7 november 2005



PS2006BEM05 - 20 -

Toelichting op de 1e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2006
Product
groep

Omschrijving productgroep Lasten
in dui-
zenden
euro’s

Baten
in dui-
zenden
euro’s

Toelichting op de begrotingswijziging Besluit/advies

49 Voor de uitvoering van het project loket plattelandstoerisme is
€ 48.580 beschikbaar gesteld ten laste van het
Stimuleringsfonds.
Zie ook productgroep 5106.

PS d.d. 10 oktober 2005
(PS2005REG05)

1.700 Voor de herstructurering van bedrijventerreinen is € 5.000.000
beschikbaar gesteld ten laste van het Stimuleringsfonds.
Zie ook productgroep 5102.

PS d.d. 10 oktober 2005
(PS2005IME06)

300 Betreft de onttrekking uit de reserve Stimuleringsfonds voor de
voorbereiding van het project Zorgeloos wonen met diensten en
zorg in Zeist-Oost. Voor 2005 is € 100.000 beschikbaar gesteld
en voor 2006 € 300.000.
Zie ook productgroep 5301.

PS d.d. 7 november 2005
(PS2005BEM42)

682 Betreft de overboeking van 2005 naar 2006 via de reserve nog te
verrichten activiteiten van diverse budgetten van de dienst
Water en Milieu, te weten:
Ruimte voor de rivier € 60.000
Uitvoering actieprogramma waterbeheer 21
in het stroomgebied “Anstelland” € 29.000
Twee jaarlijks onderzoek naar de ontwikkeling
van de luchtkwaliteit in de provincie € 62.000
BANS subsidie voor energieprojecten € 146.000
Geoormerkte middelen voor energiefonds € 225.000
Project “Kwali-Tijd” € 36.000
Afhandeling frictiekosten en inhalen administratieve
achterstanden bij Bodemsanering € 124.000
Zie ook productgroep 3101, 3102, 3201, 3202, 3206 en 3213.

PS d.d. 13 maart 2006

115 Betreft onttrekking uit de reserve exploitatieverschillen
grondwaterbeheer voor de kosten van vernattingsschade
Amersfoort (€ 93.000) en het jaarlijkse krediet voor de
verdrogingsbestrijding noorderplassen (€ 22.000). Dit is nog niet
correct verwerkt in de programmabegroting 2006.
Zie ook productgroep 3102

PS2003WEM21
PS2004WEM03
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Toelichting op de 1e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2006
Product
groep

Omschrijving productgroep Lasten
in dui-
zenden
euro’s

Baten
in dui-
zenden
euro’s

Toelichting op de begrotingswijziging Besluit/advies

966 Bij de halfjaarrapportage 2005 heeft u een bedrag van
€ 1.912.000 beschikbaar gesteld om de tekorten van de sector
bodemsanering voor 2005 en 2006 te dekken. Middels deze
begrotingswijziging wordt het deel dat betrekking heeft op 2006
verwerkt in de begroting, ten laste van de reserve toekomstige
tekorten.
Zie ook productgroep 3202

PS d.d. 7 november 2005
(PS2005BEM34)
Halfjaarrapportage 2005

67 Het Streekplan (onderdeel waterproblematiek polder Groot
Mijdrecht noord) is als project gedefinieerd. Evenals in het
Streekplan zijn er ook middelen in het Waterhuishoudingsplan
begroot, die bestemd zijn voor de waterproblematiek polder
Groot Mijdrecht noord. Op verzoek van de dienst Ruimte en
Groen zijn de middelen uit het Waterhuishoudingsplan in de
Reserve projecten gestort. Middels deze begrotingswijziging
ontrekken we deze middelen uit de reserve projecten.
Zie ook productgroep 3102.

Betreft technische
begrotingswijziging

20.635 Totaal reserves

Totaal alle programma’s , Algemene middelen
en Reserves

14.180 14.180

Gedeputeerde staten,

Voorzitter, mr. B. Staal

Secretaris, drs. H.H. Sietsma


