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Titel : Overboeking kredieten 2005-2006  

Advies van de commissie: 

Naar aanleiding van behandeling van het voorstel in de functionele commissies, is in de 
statencommissies BEM en ZCW een aantal kanttekeningen geplaatst bij het voorstel tot overboeking 
van de kredieten 2005-2006. De geplaatste kanttekeningen zijn voor GS aanleiding geweest het 
voorstel op een aantal onderdelen aan te passen.  
 
Het betreft de volgende aanpassingen: 
 

- voor het onderdeel reservering projectresultaten is het criterium met betrekking tot het 
onttrekken van hogere bedragen dan geraamd aan de reserve vervallen; 

- in het overzicht projecten waarop de criteria van de reservering projectresultaten van 
toepassing zijn, zijn drie projecten vervallen, te weten: 
* Hart van de Heuvelrug (verrekening vindt plaats met het provinciaal structuurfonds 
* Nieuwe Hollandse Waterlinie (idem) 
* A 12 (verrekening vindt plaats met de reserve grote wegenwerken) 

 - Het oorspronkelijk voorstel A 6 – Bestedingsvoorstel dienstreserve is met  € 75.000,= 
 verlaagd voor die (deel)projecten die in 2005 nog niet waren opgestart. 

- De toelichting op het overboekingsvoorstel van de regionale bibliotheken is herschreven. 
 
Bovenstaande punten zijn verwerkt in het onderhavige statenvoorstel. 
 
Per commissie nog de volgende opmerkingen. 
 
Commissie ZCW:
De overboekingen worden goedgekeurd op die van de bibliotheekgelden na, omdat de tekst daarvan 
onbegrijpelijk wordt gevonden. Niet duidelijk is of het om incidentele dan wel structurele middelen 
gaat. Bij de overboeking Erfgoedhuis is de vraag of al het geld wel echt nodig is. Verder hebben VVD 
en SP principiële bezwaren tegen de reserveregeling omdat dit het budgetrecht van de staten kan 
aantasten. 
 
Commissie REG:
De overboekingen werden goedgekeurd. 
Er waren vooral veel vragen bij overboeking 11 reservering nieuw streekplan.  
Verder hebben VVD, D66 en SP principiële bezwaren tegen de reserveregeling omdat dit het 
budgetrecht van de staten kan aantasten. 
 
Commissie WEM:
geen opmerkingen over individuele voorstellen. Wel de volgende punten: 
Onvrede over het feit dat sommige projecten, vanwege personele capaciteit, vertraging hebben 
opgelopen. Graag had men dit eerder gehoord. Gedeputeerde Binnekamp heeft aangegeven dat 



vertraging gering is en dat er een compleet overzicht komt als op 27 maart de stand van zaken PMP en 
WHP in de commissie WEM behandeld wordt. 
De hoop is uitgesproken dat de provincie inherent beter werkt waardoor er minder 
overboekingsvoorstellen zijn dan voorgaande jaren, en dat dit niet alleen een effect is van de 
aangescherpte regels. 
 
Geadviseerd wordt thans in te stemmen met het voorstel.  
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