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0101 Ruimtelijke ontwikkeling Het project Fort bij Vechten valt onder programma Ruimtelijke 
ontwikkeling. Het project past beter binnen programma Landelijk Gebied 
(AVP). Daarom wordt er een overheveling voorgesteld.

-530 -280 Technische 
begrotingswijziging

Betreft de overboeking van middelen van 2008 naar 2009 via de reserve 
Nog te verrichten activiteiten. De middelen zijn bedoeld voor de 
invoering van de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening zoals gemeld in de 
Najaarsrapportage 2008

366 Technische 
begrotingswijziging

In de gespreknotitie ruimtelijke kwaliteit van 12 mei 2008 is het kasritme 
van het door uw staten beschikbare ondersteuningsbudget voor 
gemeentelijke beeldkwalitieitsplannen opgenomen. Voorgesteld wordt dit 
kasritme in de begroting 2009 op te nemen.

117 Technische 
begrotingswijziging

Voorgesteld wordt om middelen op te nemen in de begroting 2009 voor 
ontwikkeling structuurvisie mbt de bouwopgave na 2015. De middelen 
kunnen onttrokken worden uit de reserve coalitieakkoord.

148 Technische 
begrotingswijziging

Opnemen lasten en baten voor project Hart van de Heuvelrug. Het gaat 
om de kosten tbv realisatie van de Vliegbasis, Richelleweg, Beukbergen, 
Kodakterrein, Jessurumkamp en Oostelijke corridor 

15.425 15.425 Technische 
begrotingswijziging

Betreft een actualisatie van het kasritme aan de huidige stand van zaken 
mbt dit project Groot Mijdrecht noord

-4.000 Technische 
begrotingswijziging

Onttrekking uit de reserve Stimuleringsfonds tbv afronding van de 
projecten  en de evaluatie van het project Stichtse Lustwarande

472 Technische 
begrotingswijziging

Aanpassing van de begroting i.v.m. herberekening centrale overhead, 
herverdeling van de apparaatskosten en de nieuwe programmaindeling. 
Zie ook andere programma's.

227 Technische 
begrotingswijziging

Met het "project Linschoterwaard" levert de provincie een bijdrage aan de 
ruimtelijke kwaliteit van het gebied Linschoterwaard door met name de 
landbouwkundige structuur te versterken. De 437.000 is nodig voor de te 
leveren prestaties in 2009. 

437 Technische 
begrotingswijziging

Het project Linschoterwaard is een MAP-project dat valt onder 
programma Ruimtelijke ontwikkeling. Het project past beter binnen 
programma Landelijk Gebied (AVP). 

-437 Technische 
begrotingswijziging

12.225 15.145

12.225 15.145

0201 Kwaliteitsverbetering natuur en 
landschap

Overboeking van budget uit 2008 naar 2009 voor ecologische 
verbindingszones. Dit is in de najaarsrapportage 2008 gemeld. Met dit 
besluit moet de begroting voor programma landelijk gebied met 52.000 
opgehoogd worden.

52 Technische 
begrotingswijziging

Aanpassing van de begroting i.v.m. herberekening centrale overhead, 
herverdeling van de apparaatskosten en de nieuwe programmaindeling. 
Zie ook andere programma's.

-86 Technische 
begrotingswijziging

-34 0

0202 Agrarische zaken en 
plattelandsontwikkeling

Aanpassing van de begroting i.v.m. herberekening centrale overhead, 
herverdeling van de apparaatskosten en de nieuwe programmaindeling. 
Zie ook andere programma's.

122 Technische 
begrotingswijziging

122 0

0203 Prog. en uitvoer. Agenda Vitaal 
Plateland

Afdeling Subsidies en Inkoop is ontstaan bij de reorganisatie in 2007. 
Zoals gemeld in de najaarsrapportage 2008 worden de kosten mbt het 
subsidieproces middels Dienst Verlening Overeenkomsten verdeeld over 
de verschillende programma's en afdelingen.

133 Technische 
begrotingswijziging

Nabij Amersfoort en Leusden wordt een recreatie  gebied ontwikkeld. Na 
verwerving van gronden wordt met een onteigeningsprocedure gestart. 
Vervolgens volgt de inrichtingsfase. Hiervoor worden middelen 
onttrokken uit de reserve Structuurfonds.

1.575 Technische 
begrotingswijziging

Met de gemeente Amersfoort zijn afspraken gemaakt over de inrichting 
van de Valleikanaal als ecologische verbindingszone. De provincie 
Utrecht draagt hier €600.000 aan bij. Deze middelen worden uit de 
reserve Stimuleringsfonds onttrokken.

600 Technische 
begrotingswijziging

In 2009 worden een aantal aankopen van natuurterreinen voorzien, die nu 
niet zijn opgenomen in de begroting. Voorgesteld wordt om middels een 
begrotingswijziging middelen te onttrekken uit de reserve Aankopen 
natuurterreinen. 

4.100 Technische 
begrotingswijziging

2009
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De provincies Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland maken personele 
kosten in het kader van het interprovinciale programmabureau Groene 
Hart. Voor een transparante financiële administratie stellen wij voor deze 
personele uitgaven en inkomsten budgettair neutraal op te nemen in de 
begroting.

500 500 Technische 
begrotingswijziging

In het kader van de Nieuwe Hollandse Waterlinie hebben veel projecten 
subsidie ontvangen vanuit het stimuleringsfonds. In 2009 en 2010 vindt 
de afronding van deze projecten plaats. Hiervoor worden middelen uit de 
reserve Stimuleringsfonds ingezet.

1.255 Technische 
begrotingswijziging

Rond de stad Utrecht wordt 1.175 ha Recreatie om de Stad (RodS) 
ontwikkeld.  De provincie draagt bij aan de inrichtingskosten. Hiervoor 
zijn in 2006 provinciale middelen beschikbaar gesteld uit de reserve 
stimuleringsfonds. 

800 Technische 
begrotingswijziging

Eind 2008 is van het ministerie van LNV een aangepaste ILG-beschikking 
ontvangen. Deze aangepaste ILG-beschikking leidt tot een ophoging van 
de vorige beschikking met € 14,5 mln. Voorgesteld wordt de lasten en 
baten op te hogen met dit bedrag.

2.782 2.782 Technische 
begrotingswijziging

Het rijk heeft voor het ontwikkelen van het innovatieprogramma 
westelijke veenweiden €40.000  beschikbaar gesteld. Dit onderdeel wordt 
in 2009 binnen het programma Groene Hart uitgevoerd.

40 40 Technische 
begrotingswijziging

De begrote 1,6 mln voor Ecoduct N227 "Treeker wissel" voor 2009 is 
niet meer reeel. Voor 2009 is 0,5 mln voldoende om het project definitief 
af te ronden.

-1.162 Technische 
begrotingswijziging

Het project Fort bij Vechten valt onder programma Ruimtelijke 
ontwikkeling. Het project past beter binnen programma Landelijk Gebied 
(AVP). Daarom wordt er een overheveling voorgesteld.

530 280 Technische 
begrotingswijziging

Het project Linschoterwaard is een MAP-project dat valt onder 
programma Ruimtelijke ontwikkeling. Het project past beter binnen 
programma Landelijk Gebied (AVP). 

437 Technische 
begrotingswijziging

Aanpassing van de begroting i.v.m. herberekening centrale overhead, 
herverdeling van de apparaatskosten en de nieuwe programmaindeling. 
Zie ook andere programma's.

493 Technische 
begrotingswijziging

12.083 3.602

0204 Vergunningverl. en Handhaving 
Land.gebd.

Verhoging van het budget van programma Landelijk gebied als gevolg 
van een verschuiving tussen programma's Milieu en Landelijk gebied. Zie 
ook bij programma Duurzaamheid.

78 Technische 
begrotingswijziging

In het kader van het provinciale woonschepenbeleid en het 
Restauratieplan Vecht saneert de provincie Utrecht een aantal 
woonschepen op de Vecht.  De kosten worden gedekt door de verkoop 
van ligplaatsen.

975 975 Technische 
begrotingswijziging

Deze rijksmiddelen worden gebruikt voor de implementatie en uitvoering 
van de Flora- en Faunawet en Natuurbeschermingwet. Het gaat om 
activiteiten als onderzoek naar reeënbeheer, opzetten van een 
webapplicatie en het uitbesteden van onderzoek ten behoeve van Natura 
2000.

318 318 Technische 
begrotingswijziging

De middelen voor onderhoud van het softwarepakket NEL worden 
overgeheveld van programma 2 Landelijk Gebied naar programma 4 
Duurzaamheid. Hiermee worden diverse budgetten voor dit doel 
gebundeld.

-6 Technische 
begrotingswijziging

Aanpassing van de begroting i.v.m. herberekening centrale overhead, 
herverdeling van de apparaatskosten en de nieuwe programmaindeling. 
Zie ook andere programma's.

911 Technische 
begrotingswijziging

2.276 1.293

14.447 4.895

0301 Wonen en stedelijke vernieuwing Er heeft een wijziging plaatsgevonden in het uitbetalingsschema van het 
verleende budget ISV-2 door het Rijk. Hierdoor worden zowel de baten 
als de lasten voor ISV-2 verhoogd.

1.722 1.722 Technische 
begrotingswijziging

Betreft de onttrekking uit de reserve Structuurfonds voor de laatste 
betaling in het kader van het project Nieuw wonen Veenendaal (Agenda 
2010).

1.500 Technische 
begrotingswijziging

Betreft de onttrekking uit de reserve Aanvulling ISV voor de provinciale 
cofinanciering in het kader van de Investering Stedelijke Vernieuwing.

474 Technische 
begrotingswijziging

Totaal programma 02 Landelijk gebied

Totaal productgroep 0203

Totaal productgroep 0204
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In 2008 zijn niet alle beschikbare middelen besteed aan het Collectief 
Particulier Opdracht-geverschap (zie ook jaarrekening 2008), waardoor 
een wijziging van het kasritme wordt voorgesteld.

43 Technische 
begrotingswijziging

In 2008 zijn niet alle beschikbare middelen voor de Experimentenregeling 
besteed (zie ook jaarrekening 2008), waardoor een wijziging van het 
kasritme wordt voorgesteld.

200 Technische 
begrotingswijziging

In de Najaarsrapportage 2008 is besloten dat een deel van de toen 
beschikbare middelen voor de Experimentenregeling via de reserve 
Coalitieakkoord overgeheveld worden van 2008 naar 2009. 

100 Technische 
begrotingswijziging

Aanpassing van de begroting i.v.m. herberekening centrale overhead, 
herverdeling van de apparaatskosten en de nieuwe programmaindeling. 
Zie ook andere programma's.

88 Technische 
begrotingswijziging

4.127 1.722

4.127 1.722

0401 Leefbaarheid De rijksgelden voor de EU richtlijn geluid moeten opgenomen worden in 
de begroting. Een groot deel van deze middelen is bestemd voor het 
stimuleren van gebruik van stille banden in de provincie Utrecht. 

200 200 Technische 
begrotingswijziging

Vanaf 2009 gaan we een bijdrage leveren uit het Fonds Uitplaatsing 
milieuhinderlijke bedrijven (Coalitieprogramma). Hierbij het voorstel tot 
aanpassing van het kasritme.

1.000 Technische 
begrotingswijziging

Wij hebben in 2008 voor het project 'Rijden op aardgas' vooral 
voorbereidende werkzaamheden verricht. De niet bestede middelen van 
2008 (€939.000) worden in de resterende looptijd besteed. Daarom het 
voorstel tot aanpassing van het kasritme.

354 Technische 
begrotingswijziging

Er is een planning opgesteld voor de door VROM beschikbaar gestelde 
middelen inzake het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. 
Op basis van deze planning willen wij de beschikbare middelen opnemen 
in de provinciale meerjarenbegroting (2009-2011).

328 328 Technische 
begrotingswijziging

Aanpassing van de begroting i.v.m. herberekening centrale overhead, 
herverdeling van de apparaatskosten en de nieuwe programmaindeling. 
Zie ook andere programma's.

-123 1 Technische 
begrotingswijziging

1.759 529

0402 Duurzaamheid Afdeling Subsidies en Inkoop is ontstaan bij de reorganisatie in 2007. 
Zoals gemeld in de najaarsrapportage 2008 worden de kosten mbt het 
subsidieproces middels Dienst Verlening Overeenkomsten verdeeld over 
de verschillende programma's en afdelingen.

35 Technische 
begrotingswijziging

Op 19 mei 2008 is het programma Klimaat op Orde vastgesteld. De 
middelen worden benut om fase 1 (2008-2009) van het programma te 
financieren. Voorgesteld wordt om de resterende middelen van fase 1 op 
te nemen in de begroting (jaarschijf 2009).

3.494 Technische 
begrotingswijziging

Eind 2008 zijn er subsidie aanvragen binnengekomen mbt stimulering van 
duurzame energie en energiebesparing in de gebouwde omgeving. Dit is 
eerder dan voorzien. Daarom het voorstel tot aanpassing van het kasritme.

500 Technische 
begrotingswijziging

Een aantal subsidieaanvragen waren eind 2008 nog in behandeling. De 
middelen zijn niet gebruikt in 2008, maar worden wel benut in 2009. 
Daarom het voorstel tot aanpassing van het kasritme.

139 Technische 
begrotingswijziging

De 2e subsidie voor stimulering van centrale koude-warmte-opslag kon 
pas begin 2009 toegekend worden. De reden is dat de subsidiënt 
aanpassingen moest doorvoeren in de aanvraag, om zo te voldoen aan 
Europese regelgeving. 

100 Technische 
begrotingswijziging

Aanpassing van de begroting i.v.m. herberekening centrale overhead, 
herverdeling van de apparaatskosten en de nieuwe programmaindeling. 
Zie ook andere programma's.

-264 Technische 
begrotingswijziging

4.004 0

0403 Integrale aanpak In de Najaarsrapportage 2008  is besloten dat het budget van 2008 voor 
Sanering van de Nedereindse Plas, beschikbaar te stellen in 2009. De 
toevoeging van 1,2 mln aan de begroting 2009 is een uitwerking van dat 
besluit.

1.200 Technische 
begrotingswijziging

Aanpassing van de begroting i.v.m. herberekening centrale overhead, 
herverdeling van de apparaatskosten en de nieuwe programmaindeling. 
Zie ook andere programma's.

-531 Technische 
begrotingswijziging

669 0

Totaal productgroep 0402

Totaal productgroep 0301

Totaal programma 03 Wonen en stedelijke vernieuwing

Totaal productgroep 0401

Totaal productgroep 0403
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0404 Vergunningverlening en handhaving Verlaging van het budget van programma Milieu als gevolg van een 
verschuiving van budget tussen programma's Milieu en Landelijk gebied. 
Zie ook bij programma Landelijk gebied.

-78 Technische 
begrotingswijziging

De middelen voor onderhoud van het softwarepakket NEL worden 
overgeheveld van programma 2 Landelijk Gebied naar programma 4 
Duurzaamheid. Hiermee worden diverse budgetten voor dit doel 
gebundeld.

6 Technische 
begrotingswijziging

In 2009 vindt er een studie plaats naar de mogelijke vorming van een 
omgevingsdienst (Wgr Milieudienst Zuidoost-Utrecht en Eemland). De 
beschikbare middelen worden vanuit de reserve coalitieakkord 
toegevoegd aan de begroting 2009.

158 Technische 
begrotingswijziging

In de Najaarsrapportage 2008 (PS2008BEM31) is besloten dat de 
beschikbare middelen voor het project Wabo overgeheveld worden van 
2008 naar 2009. De toevoeging van 481.000 aan de begroting 2009 is een 
gevolg van dat besluit.

481 Technische 
begrotingswijziging

Aanpassing van de begroting i.v.m. herberekening centrale overhead, 
herverdeling van de apparaatskosten en de nieuwe programmaindeling. 
Zie ook andere programma's.

-514 Technische 
begrotingswijziging

53 0

6.485 529

0501 Water veiligheid In de Najaarsrapportage 2008  is besloten dat de beschikbare middelen 
naar aanleiding van het amendement over de Compartimentering Gelderse 
Vallei overgeheveld worden naar 2009. De toevoeging van 0,37 mln aan 
de begroting 2009 is een uitwerking van dat besluit.

370 Technische 
begrotingswijziging

Ruimte voor de lek, budget in begroting 2009 wordt naar beneden 
bijgesteld, omdat een deel van het budget 2009 inmiddels is uitgegeven in 
2008. 

-480 -480 Technische 
begrotingswijziging

Aanpassing van de begroting i.v.m. herberekening centrale overhead, 
herverdeling van de apparaatskosten en de nieuwe programmaindeling. 
Zie ook andere programma's.

275 Technische 
begrotingswijziging

165 -480

0502 Waterkwantiteit Aanpassing van de begroting i.v.m. herberekening centrale overhead, 
herverdeling van de apparaatskosten en de nieuwe programmaindeling. 
Zie ook andere programma's.

-363 Technische 
begrotingswijziging

-363 0

0503 Waterkwaliteit en ecologie In 2007 is € 1 mln ter beschikking gesteld voor de maatregelen tbv de 
Europese Kaderrichtlijn. Door het vaststellen van de kaders in de 
statenvergadering van 19 augustus 2008 zijn ook de geraamde uitgaven 
voor de periode 2008-2011 aangepast.

-298 Technische 
begrotingswijziging

Aanpassing van de begroting i.v.m. herberekening centrale overhead, 
herverdeling van de apparaatskosten en de nieuwe programma indeling. 
Zie ook andere programma's.

-105 Technische 
begrotingswijziging

-403 0

0504 Stedelijk waterbeheer en keten Aanpassing van de begroting i.v.m. herberekening centrale overhead, 
herverdeling van de apparaatskosten en de nieuwe programma indeling. 
Zie ook andere programma's.

150 Technische 
begrotingswijziging

150 0

0505 Water en ruimte Aanpassing van de begroting i.v.m. herberekening centrale overhead, 
herverdeling van de apparaatskosten en de nieuwe programma indeling. 
Zie ook andere programma's.

-50 Technische 
begrotingswijziging

-50 0

0506 Organisatie van het waterbeheer Aanpassing van de begroting i.v.m. herberekening centrale overhead, 
herverdeling van de apparaatskosten en de nieuwe programma indeling. 
Zie ook andere programma's.

-62 Technische 
begrotingswijziging

-62 0

0507 Vergunningverlening en handhaving 
water

Aanpassing van de begroting i.v.m. herberekening centrale overhead, 
herverdeling van de apparaatskosten en de nieuwe programma indeling. 
Zie ook andere programma's.

558 Technische 
begrotingswijziging

558 0

-5 -480

Totaal productgroep 0501

Totaal productgroep 0502

Totaal programma 05 Water

Totaal programma 04 Duurzaamheid en Milieu

Totaal productgroep 0404

Totaal productgroep 0503

Totaal productgroep 0504

Totaal productgroep 0505

Totaal productgroep 0506

Totaal productgroep 0507
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0601 Beleidsontwikkeling en onderzoek Aanpassing van de begroting i.v.m. herberekening centrale overhead, 
herverdeling van de apparaatskosten en de nieuwe programma indeling. 
Zie ook andere programma's.

-228 Technische 
begrotingswijziging

In de najaarsrapportage is besloten dat de middelen voor het project 
stimulering lager opgeleiden overgeheveld worden van 2008 naar 2009. 
Nu worden deze middelen aan de begroting 2009 toegevoegd.

1.250 Technische 
begrotingswijziging

1.022 0

0602 Ruimtelijke economie Aanpassing van de begroting i.v.m. herberekening centrale overhead, 
herverdeling van de apparaatskosten en de nieuwe programma indeling. 
Zie ook andere programma's.

-7 Technische 
begrotingswijziging

-7 0

0603 Promotie en acquisitie Aanpassing van de begroting i.v.m. herberekening centrale overhead, 
herverdeling van de apparaatskosten en de nieuwe programma indeling. 
Zie ook andere programma's.

-370 Technische 
begrotingswijziging

-370 0

0604 Innovatie Aanpassing van de begroting i.v.m. herberekening centrale overhead, 
herverdeling van de apparaatskosten en de nieuwe programma indeling. 
Zie ook andere programma's.

424 Technische 
begrotingswijziging

In de najaarsrapportage is besloten dat de middelen voor breedband 
overgeheveld worden van 2008 naar 2009. Nu worden deze middelen aan 
de begroting 2009 toegevoegd.

30 Technische 
begrotingswijziging

454 0

0605 Vrije tijd Aanpassing van de begroting i.v.m. herberekening centrale overhead, 
herverdeling van de apparaatskosten en de nieuwe programma indeling. 
Zie ook andere programma's.

-206 Technische 
begrotingswijziging

Toeristische ontwikkeling, onttrekking in nodig om het budget naar het 
gewenste niveau te brengen. Door vrije ruimte in reserve is eenmalige, 
beperkte verhoging wenselijk.

100 Technische 
begrotingswijziging

Adviescie R&T, in de najaarsrapportage is aangegeven en goedgekeurd 
dat deze gelden van het jaar 2008 naar 2009 overgeboekt worden. Deze 
onttrekking is nodig omdat de gelden in de reserve Nog Te Verrichten 
Activiteiten zit. (Zie ook reserves)

38 Technische 
begrotingswijziging

Recreatieve routenetwerken, in de najaarsrapportage is aangegeven en 
goedgekeurd dat deze gelden van het jaar 2008 naar 2009 overgeboekt 
worden. Deze onttrekking is nodig omdat de gelden in de reserve Nog Te 
Verrichten Activiteiten zit. (Zie ook reserves)

131 Technische 
begrotingswijziging

63 0

1.162 0

0701 Doelmatig verkeer- en 
vervoerssysteem

Afdeling Subsidies en Inkoop is ontstaan bij de reorganisatie in 2007. 
Zoals gemeld in de najaarsrapportage 2008 worden de kosten mbt het 
subsidieproces middels Dienst Verlening Overeenkomsten verdeeld over 
de verschillende programma's en afdelingen.

39 Technische 
begrotingswijziging

Hogere lasten en baten in verband met  de Pakketstudies, onderdeel 
regionaal verkeersmanagement. Uitgaven worden gedekt door ontvangen 
rijksgelden. Dit was nog niet in begroting opgenomen.

4.300 4.300 Technische 
begrotingswijziging

Hogere lasten en baten in verband met nieuw project Beter Benut, 
onderdeel aanschaf en installatie van video-observatiecamera's op het 
provinciale wegennet. Uitgaven worden gedekt uit de ontvangen BDU 
gelden. Dit was nog niet in de begroting opgenomen.

829 829 Technische 
begrotingswijziging

Beschikbaarstelling budget KAR-systeem (Korte Afstand Radio) in de 
VRI's (verkeersregelinstallaties en bussen) van 2008 naar 2009 ten laste 
van de reserve projecten. Zie ook reserves.

986 Technische 
begrotingswijziging

Afwijking kasritme als gevolg van besluit CIE  2009MME9 dd.12-1-2009 
Onderwerp Blue Ports. In 2009 wordt, samen met gemeenten, verder 
invulling gegeven aan de realisatie van dit programma.                                           
Zie ook reserves.

241 Technische 
begrotingswijziging

Totaal productgroep 0605

Totaal productgroep 0602

Totaal programma 06 Economische zaken en recreatie

Totaal productgroep 0603

Totaal productgroep 0601

Totaal productgroep 0604

Pagina 5 van 11



#VERW! x €1.000
Product
groep

Omschrijving productgroep Toelichting op de begrotingswijziging Lasten Baten Besluit/advies
2009

FOUT                             FOUT                  Toelichting op begrotingswijziging                       FOUT                             FOUT

Afwijking kasritme als gevolg van besluit CIE 2008MME155 dd.17-11-
2008, Onderwerp Gerichte tariefacties in het Openbaar busvervoer. In 
2009-2011 worden verschillende tariefacties uitgevoerd met als doel het 
gebruik van OV te stimuleren met name op die relaties waar 
autobereikbaarheid in de knel komt.                                                Zie ook 
reserves. 

550 Technische 
begrotingswijziging

Betreft aanpassing kasritme uitgaven Stationsgebied Driebergen-Zeist ten 
gunste van de reserve coalitieakkoord. In de begroting is een bedrag van €
1.250.000 opgenomen voor uitvoering van het project. Omdat er eerst nog 
aanvullend onderzoek moet plaatsvinden, wordt voorlopig geen beroep 
gedaan op beschikbare coalitiegeld. Zie ook reserves.

-1.250 Technische 
begrotingswijziging

Afwijking kasritme als gevolg van besluit CIE  2009MME2 dd.12-1-2009 
Onderwerp VERDER-pakket bereikbaarheidsmaatregelen fase 1 en 2 en 
bijgestelde bedragen voor de overige kosten. In 2009 wordt met de 
uitvoering van het no-regret en basispakket gestart. Medio 2009 wordt de 
besluitvorming over het aanvullend maatregelpakket en de 
voorkeursvariant van de planstudies voorzien. Zie ook reserves.

-2.500 Technische 
begrotingswijziging

Door uitstel van de invoering van de OV-Chipkaart is het hiervoor 
bestemde budget overgeboekt, via de reserve projecten, van 2008 naar 
2009.

400 Technische 
begrotingswijziging

Hogere lasten en baten als gevolg van het voeren van de administratie van 
het Projectbureau GOVERA. Uitgaven worden gedekt door bijdragen van 
deelnemende partijen. Dit was nog niet in de begroting opgenomen.

662 662 Technische 
begrotingswijziging

De uitgaven van het Programmabureau Verder worden gedekt door 
bijdragen van de deelnemende partijen. Dit was nog niet in de begroting 
opgenomen.

500 500 Technische 
begrotingswijziging

Correctie storting en onttrekking BDU in verband met gewijzigde 
regelgeving. Zie ook najaarsrapportage 2008.

-29.300 -29.300 Technische 
begrotingswijziging

Aanpassing primitieve begroting in verband met projecten 
uitvoeringsprogramma UMP 2009. Deze waren niet meegenomen in de 
primitieve begroting 2009.

1.049 1.049 Technische 
begrotingswijziging

Tot en met 2007 werd voor het verrichten van werkzaamheden voor een 
andere dienst een vergoeding van € 10.000 ontvangen. Met ingang van 
2008 is het opnemen peilbuizen vervallen. De lagere bate wordt 
opgevangen door het verlagen van de uitgaven binnen het programma. 

-10 -10 Technische 
begrotingswijziging

Door vertraging en aanbestedings- voordelen bij diverse deelprojecten Op 
de Fiets blijven de uitgaven achter op de raming van de najaarsrapportage. 
Ook zijn er  projecten doorgeschoven. Gedetailleerde verantwoording 
over planning en aanbestedingsresultaten wordt afgelegd in de 
eindrapportage c.q. overdrachtsdocument van april 2009. Verzocht wordt 
het kasritme ten laste van de reserve structuurfonds te wijzigingen. Zie 
ook reserves.

6.157 Technische 
begrotingswijziging

Aanpassing van de begroting i.v.m. herberekening centrale overhead, 
herverdeling van de apparaatskosten en de nieuwe programma indeling. 
Zie ook andere programma's.

188 Technische 
begrotingswijziging

-17.159 -21.970

0702 Verkeersveiligheid Overheveling restbedrag van 2008 naar 2009 voor ophogen begroting 
Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid ten laste van de vooruit ontvangen 
bijdragen van deelnemende partijen.

68 68 Technische 
begrotingswijziging

Aanpassing primitieve begroting in verband met projecten 
uitvoeringsprogramma UMP 2009. Deze waren niet meegenomen in de 
primitieve begroting 2009.

435 435 Technische 
begrotingswijziging

Aanpassing van de begroting i.v.m. herberekening centrale overhead, 
herverdeling van de apparaatskosten en de nieuwe programma indeling. 
Zie ook andere programma's.

-137 Technische 
begrotingswijziging

366 503

0703 Kwaliteit leefomgeving Aanpassing primitieve begroting in verband met projecten 
uitvoeringsprogramma UMP 2009. Deze waren niet meegenomen in de 
primitieve begroting 2009.

600 600 Technische 
begrotingswijziging

Aanpassing van de begroting i.v.m. herberekening centrale overhead, 
herverdeling van de apparaatskosten en de nieuwe programma indeling. 
Zie ook andere programma's.

-79 Technische 
begrotingswijziging

521 600

-16.272 -20.867Totaal programma 07 Mobiliteit

Totaal productgroep 0701

Totaal productgroep 0702

Totaal productgroep 0703
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0801 Cultuuurparticipatie Afdeling Subsidies en Inkoop is ontstaan bij de reorganisatie in 2007. 
Zoals gemeld in de najaarsrapportage 2008 worden de kosten mbt het 
subsidieproces middels Dienst Verlening Overeenkomsten verdeeld over 
de verschillende programma's en afdelingen.

219 Technische 
begrotingswijziging

Aanpassing van de begroting i.v.m. herberekening centrale overhead, 
herverdeling van de apparaatskosten en de nieuwe programma indeling. 
Zie ook andere programma's.

-987 Technische 
begrotingswijziging

-768 0

0802 Erfgoed Afdeling Subsidies en Inkoop is ontstaan bij de reorganisatie in 2007. 
Zoals gemeld in de najaarsrapportage 2008 worden de kosten mbt het 
subsidieproces middels Dienst Verlening Overeenkomsten verdeeld over 
de verschillende programma's en afdelingen.

88 Technische 
begrotingswijziging

Parelfonds, om het subsidieplafond ook op de begroting zichtbaar te 
maken is deze onttrekking noodzakelijk (Zie besluit cultuurnota 
2008INT229290) (Zie ook reserves)

1.500 Technische 
begrotingswijziging

Aanpassing van de begroting i.v.m. herberekening centrale overhead, 
herverdeling van de apparaatskosten en de nieuwe programma indeling. 
Zie ook andere programma's.

-210 Technische 
begrotingswijziging

1.378 0

0803 Kunsten Afdeling Subsidies en Inkoop is ontstaan bij de reorganisatie in 2007. 
Zoals gemeld in de najaarsrapportage 2008 worden de kosten mbt het 
subsidieproces middels Dienst Verlening Overeenkomsten verdeeld over 
de verschillende programma's en afdelingen.

98 Technische 
begrotingswijziging

Aanpassing van de begroting i.v.m. herberekening centrale overhead, 
herverdeling van de apparaatskosten en de nieuwe programma indeling. 
Zie ook andere programma's.

422 Technische 
begrotingswijziging

520 0

0804 Media en bibliotheken Bibliotheken: in het kader van de bibliotheekvernieuwingsagenda en de 
kosten die daaruit voortkomen is deze onttrekking nodig. (Zie ook 
reserves)

765 Technische 
begrotingswijziging

Aanpassing van de begroting i.v.m. herberekening centrale overhead, 
herverdeling van de apparaatskosten en de nieuwe programma indeling. 
Zie ook andere programma's.

374 Technische 
begrotingswijziging

1.139 0

0805 Sport De reguliere lasten voor het onderdeel sport zijn in de primitieve 
begroting 2009 opgenomen onder programma 9 Jeugd, onderwijs en zorg. 
Voorgesteld wordt dit budget onder te brengen bij programma 8 
Samenleving, cultuur en sport.

150 Technische 
begrotingswijziging

Coalitieprogramma Breedtesport. In 2008 is een wijziging in het kasritme 
aangebracht (PS2008WMC08). Deze wijziging is destijds alleen voor 
2008 doorgevoerd en niet voor de jaren 2009 en verder.

-150 Technische 
begrotingswijziging

Aanpassing kasritme Breedtesport uit uitvoeringsprogramma i.v.m. niet 
bestede middelen 2008. Zie voor dekking ook reserves.

390 Technische 
begrotingswijziging

Aanpassing van de begroting i.v.m. herberekening centrale overhead, 
herverdeling van de apparaatskosten en de nieuwe programma indeling. 
Zie ook andere programma's.

207 Technische 
begrotingswijziging

597 0

2.866 0

0901 Wel Thuis Aanpassing kasritme WT2 uit uitvoeringsprogramma a.g.v. Najaarsnota 
2008. Zie voor dekking ook reserves.

1.244 Technische 
begrotingswijziging

Aanpassing kasritme WT2 uit uitvoeringsprogramma i.v.m. niet bestede 
middelen 2008. Zie voor dekking ook reserves.

500 Technische 
begrotingswijziging

Aanpassing kasritme Zorgeloos wonen WT2 a.g.v. Najaarsnota 2008. Zie 
voor dekking ook reserves.

88 Technische 
begrotingswijziging

Aanpassing van de begroting i.v.m. herberekening centrale overhead, 
herverdeling van de apparaatskosten en de nieuwe programma indeling. 
Zie ook andere programma's.

-54 Technische 
begrotingswijziging

1.778 0

0902 Zorg, welzijn en onderwijs De reguliere lasten voor het onderdeel sport zijn in de primitieve 
begroting 2009 opgenomen onder programma 9 Jeugd, onderwijs en zorg. 
Voorgesteld wordt dit budget onder te brengen bij programma 8 
Samenleving, cultuur en sport.

-150 Technische 
begrotingswijziging

Totaal programma 08 Samenleving, cultuur en sport

Totaal productgroep 0801

Totaal productgroep 0901

Totaal productgroep 0802

Totaal productgroep 0803

Totaal productgroep 0804

Totaal productgroep 0805
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In 2008 zijn middelen via het provinciefonds middelen beschikbaar 
gesteld voor het anti-discrimatiebeleid. Voorgesteld wordt om deze 
middelen op te nemen in de begroting 2009.

189 Technische 
begrotingswijziging

De budgetten voor de wet op geneesmiddelen en studiebeurzen, zowel 
baten als lasten, zijn niet meer nodig en kunnen daarom uit de begroting 
verwijderd worden.

-6 -6 Technische 
begrotingswijziging

Aanpassing van de begroting i.v.m. herberekening centrale overhead, 
herverdeling van de apparaatskosten en de nieuwe programma indeling. 
Zie ook andere programma's.

-319 Technische 
begrotingswijziging

-286 -6

0903 Jeugdzorg Begin 2009 is van het ministerie van Jeugd en Gezin een voorlopige 
vaststelling van de rijksuitkering 2009 ontvangen. Deze blijkt nu hoger 
dan het bedrag dat was opgenomen in de primitieve begroting 2009, 
waardoor zowel de baten als lasten worden verhoogd.

5.718 5.718 Technische 
begrotingswijziging

Aanpassing kasritme Cliëntenplatform uit uitvoeringsprogramma i.v.m. 
niet bestede middelen 2008. Zie voor dekking ook reserves.

90 Technische 
begrotingswijziging

Aanpassing van de begroting i.v.m. herberekening centrale overhead, 
herverdeling van de apparaatskosten en de nieuwe programma indeling. 
Zie ook andere programma's.

-199 Technische 
begrotingswijziging

5.609 5.718

0904 Sociale agenda De middelen van 2008 voor Sociale Agenda 2 zijn middels subsidies 
toegekend. Een aantal projecten wordt pas in 2009 gerealiseerd. Daarom 
wordt een kasritmewijziging voorgesteld

1.367 Technische 
begrotingswijziging

Het budget van de lijn Onderwijs-Arbeidsmarkt van 2011 wordt naar 
voren gehaald. Hiermee wordt aangesloten bij de versnellingsagenda van 
de provincie Utrecht ter bestrijding van de economische crisis.

248 Technische 
begrotingswijziging

Aanpassing van de begroting i.v.m. herberekening centrale overhead, 
herverdeling van de apparaatskosten en de nieuwe programma indeling. 
Zie ook andere programma's.

39 Technische 
begrotingswijziging

1.654 0

8.755 5.712

1001 Provinciale Staten Aanpassing van de begroting i.v.m. herberekening centrale overhead, 
herverdeling van de apparaatskosten en de nieuwe programma indeling. 
Zie ook andere programma's.

409 Technische 
begrotingswijziging

409 0

1002 Strategie en bestuurlijke zaken In april 2008  is het programma Profiel van Utrecht vastgesteld. Op 3 
februari 2009 hebben wij ingestemd met de geplande programma-
activiteiten voor 2009. Na aanleiding hiervan stellen we voor het kasritme 
hier op aan te laten sluiten.

206 Technische 
begrotingswijziging

De kosten van de activiteiten, die in het kader van het werkprogramma P4 
EU-samenwerking 2009 plaatsvinden, worden bekostigd uit het 
gezamenlijke budget "P4 Brussel". Voorgesteld wordt om zowel lasten als 
baten budgettair neutraal op te nemen in de begroting.

587 587 Technische 
begrotingswijziging

Er wordt een bijdrage ontvangen om de kosten voor het publieks event op 
de Vliegbasis Soesterberg te dekken. Voorgesteld wordt om deze 
bijdrage, en de verwachte uitgaven, op te nemen in de begroting 2009.

30 30 Technische 
begrotingswijziging

Aanpassing van de begroting i.v.m. herberekening centrale overhead, 
herverdeling van de apparaatskosten en de nieuwe programma indeling. 
Zie ook andere programma's.

-344 Technische 
begrotingswijziging

479 617

1003 Communicatie Aanpassing van de begroting i.v.m. herberekening centrale overhead, 
herverdeling van de apparaatskosten en de nieuwe programma indeling. 
Zie ook andere programma's.

-117 Technische 
begrotingswijziging

-117 0

1004 Kabinetszaken Aanpassing kasritme Professionaliseren crisisbeheersing i.v.m. niet 
bestede middelen 2008. Zie voor dekking ook reserves.

123 Technische 
begrotingswijziging

Aanpassing van de begroting i.v.m. herberekening centrale overhead, 
herverdeling van de apparaatskosten en de nieuwe programma indeling. 
Zie ook andere programma's.

-374 Technische 
begrotingswijziging

-251 0

Totaal productgroep 1003

Totaal productgroep 1004

Totaal productgroep 1002

Totaal programma 09 Jeugd, onderwijs en zorg

Totaal productgroep 0903

Totaal productgroep 0904

Totaal productgroep 0902

Totaal productgroep 1001
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1005 Bedrijfsvoering Afdeling Subsidies en Inkoop is ontstaan bij de reorganisatie in 2007. 
Zoals gemeld in de najaarsrapportage 2008 worden de kosten mbt het 
subsidieproces middels Dienst Verlening Overeenkomsten verdeeld over 
de verschillende programma's en afdelingen.

-612 Technische 
begrotingswijziging

Aanpassing van de projectbegroting Huisvesting. Het betreft een 
geactualiseerde raming voor het gehele jaar, inclusief alle kosten voor de 
tijdelijke huisvesting Bloeyendaal, zie ook reserves

1.594 1.092 Technische 
begrotingswijziging

Correctie van de berekening kapitaallasten 2009 voor Rijnsweerd. Het 
hogere bedrag wordt uit de reserve onttrokken, zie ook reserves.

4 Technische 
begrotingswijziging

De stopzetting van de Europese aanbesteding heeft voor vertraging 
gezorgd. Via de najaarsrapportage is dit bedrag overgeboekt van 2008 
naar 2009. Voorgesteld wordt dit bedrag te onttrekken uit de 
projectenreserve tbv Portaal.

135 Technische 
begrotingswijziging

De stopzetting van de Europese aanbesteding heeft voor vertraging van 
het project gezorgd. Via de najaarsrapportage 2008 is budget overgeboekt 
naar 2009. Voorgesteld wordt dit budget toe te voegen aan de begroting 
2009. 

280 Technische 
begrotingswijziging

Doordat veel telefoonabonnementen worden omgezet naar Blackberry's 
worden de basiskosten hoger. Hierdoor worden de baten en de lasten 
verhoogd. 

70 70 Technische 
begrotingswijziging

Door digitale verzending is de postverzendingen afgenomen. Hierdoor 
worden de baten en de lasten verlaagd.

-14 -14 Technische 
begrotingswijziging

Aanpassing kasritme project DIVA, door vertraging in de implementatie 
in 2008. De belangrijkste oorzaak van de vertraging is het extra onderzoek 
naar de haalbaarheid van het herziene projectplan.

500 Technische 
begrotingswijziging

Aanpassing van de begroting i.v.m. herberekening centrale overhead, 
herverdeling van de apparaatskosten en de nieuwe programma indeling. 
Zie ook andere programma's.

843 Technische 
begrotingswijziging

In 2009 gaat het Grafisch centrum fysiek verhuizen. Dit is noodzakelijk 
om het werkproces binnen het Grafisch Centrum te kunnen continueren. 
De huidige automatisering is oud en niet meer voldoende up to date. De 
kosten zullen ten laste worden gebracht van de Voorziening Groot 
Onderhoud.

Technische 
begrotingswijziging

2.800 1.148

3.320 1.765

37.110 8.421

9201 Reserves In april 2008  is het programma Profiel van Utrecht vastgesteld. Op 3 
februari 2009 hebben wij ingestemd met de geplande programma-
activiteiten voor 2009. Na aanleiding hiervan stellen we voor het kasritme 
hier op aan te laten sluiten.

206 Technische 
begrotingswijziging

In 2009 vindt er een studie plaats naar de mogelijke vorming van een 
omgevingsdienst (Wgr Milieudienst Zuidoost-Utrecht en Eemland). De 
beschikbare middelen worden vanuit de reserve coalitieakkoord 
toegevoegd aan de begroting 2009.

158 Technische 
begrotingswijziging

In de Najaarsrapportage 2008 (PS2008BEM31) is besloten dat de 
beschikbare middelen voor het project Wabo overgeheveld worden van 
2008 naar 2009. De toevoeging van 481.000 aan de begroting 2009 is een 
gevolg van dat besluit.

481 Technische 
begrotingswijziging

Aanpassing van de projectbegroting Huisvesting. Het betreft een 
geactualiseerde raming voor het gehele jaar, inclusief alle kosten voor de 
tijdelijke huisvesting Bloeyendaal, zie ook reserves

502 Technische 
begrotingswijziging

Correctie van de berekening kapitaallasten 2009 voor Rijnsweerd. Het 
hogere bedrag wordt uit de reserve onttrokken, zie ook 
bedrijfsveoringsreserve. 

4 Technische 
begrotingswijziging

In 2007 is € 1 mln ter beschikking gesteld voor de maatregelen tbv de 
Europese Kaderrichtlijn. Door het vaststellen van de kaders in de 
statenvergadering van 19 augustus 2008 zijn ook de geraamde uitgaven 
voor de periode 2008-2011 aangepast.

-298 Technische 
begrotingswijziging

In de Najaarsrapportage 2008  is besloten dat het budget van 2008 voor 
Sanering van de Nedereindse Plas, beschikbaar te stellen in 2009. De 
toevoeging van 1,2 mln aan de begroting 2009 is een uitwerking van dat 
besluit.

1.200 Technische 
begrotingswijziging

Totaal alle programma's

Totaal programma 10 Bestuur en middelen

Totaal productgroep 1005
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In de Najaarsrapportage 2008  is besloten dat de beschikbare middelen 
naar aanleiding van het amendement over de Compartimentering Gelderse 
Vallei overgeheveld worden naar 2009. De toevoeging van 0,37 mln aan 
de begroting 2009 is een uitwerking van dat besluit.

370 Technische 
begrotingswijziging

Parelfonds, om het subsidieplafond ook op de begroting zichtbaar te 
maken is deze onttrekking noodzakelijk (Zie besluit cultuurnota 
2008INT229290) (Zie ook reserves)

1.500 Technische 
begrotingswijziging

Bibliotheken: in het kader van de biblitheekvernieuwingsagenda en de 
kosten die daaruit voortkomen is deze onttrekking nodig. (Zie ook 
reserves)

765 Technische 
begrotingswijziging

Toeristische ontwikkeling, onttrekking in nodig om het budget naar het 
gewenste niveau te brengen. Door vrije ruimte in reserve is eenmalige, 
beperkte verhoging wenselijk.

100 Technische 
begrotingswijziging

Onttrekking Nog te Verrichten Activiteiten (Zie ook 0605 - 131 en 38 en 
Zie ook 0601 - 1.250)

1.449 Technische 
begrotingswijziging

Reserve Dekking Structuurfonds overgeboeken naar de Reserve 
Coalitieakkoord (ter dekking van de kosten van het 
Uitvoeringsprogramma). (Zie ook hieronder)

-167 Technische 
begrotingswijziging

Reserve Dekking Structuurfonds overgeboeken naar de Reserve 
Coalitieakkoord (ter dekking van de kosten van het 
Uitvoeringsprogramma). (Zie ook hierboven)

167 Technische 
begrotingswijziging

Overboeking van budget uit 2008 naar 2009 voor ecologische 
verbindingszones. Dit is in de najaarsrapportage 2008 gemeld. Met dit 
besluit moet de begroting voor programma landelijk gebied met 52.000 
opgehoogd worden.

52 Technische 
begrotingswijziging

Nabij Amersfoort en Leusden wordt een recreatie  gebied ontwikkeld. Na 
verwerving van gronden wordt met een onteigingsprocedure gestart. 
Vervolgens volgt de inrichtingsfase. Hiervoor worden middelen 
onttrokken uit de reserve Structuurfonds.

1.575 Technische 
begrotingswijziging

Met de gemeente Amersfoort zijn afspraken gemaakt over de inrichting 
van de Valleikanaal als ecologiche verbindingszone. De provincie Utrecht 
draagt hier €600.000 aan bij. Deze middelen worden uit de reserve 
Stimuleringsfonds onttrokken.

600 Technische 
begrotingswijziging

In 2009 worden een aantal aankopen van natuurterreinen voorzien, die nu 
niet zijn opgenomen in de begroting. Voorgesteld wordt om middels een 
begrotingswijzging middelen te onttrekken uit de reserve Aankopen 
natuurterreinen. 

4.100 Technische 
begrotingswijziging

In het kader van de Nieuwe Hollandse Waterlinie hebben veel projecten 
subsidie ontvangen vanuit het stimuleringsfonds. In 2009 en 2010 vindt 
de afronding van deze projecten plaats. Hiervoor worden middelen uit de 
reserve Stimuleringsfonds ingezet.

1.255 Technische 
begrotingswijziging

Rond de stad Utrecht wordt 1.175 ha Recreatie om de Stad (RodS) 
ontwikkeld.  De provincie draagt bij aan de inrichtingskosten. Hiervoor 
zijn in 2006 provinciale middelen beschikbaar gesteld uit de reserve 
stimuleringsfonds. 

800 Technische 
begrotingswijziging

De begrote 1,6 mln voor Ecoduct N227 "Treeker wissel" voor 2009 is 
niet meer reeel. Voor 2009 is 0,5 mln voldoende om het project definitief 
af te ronden.

-1.162 Technische 
begrotingswijziging

De stopzetting van de Europese aanbesteding heeft voor vertraging 
gezorgd. Via de najaarsrapportage is dit bedrag overgeboekt van 2008 
naar 2009. Voorgesteld wordt dit bedrag te onttrekken uit de 
projectenreserve tbv Portaal.

135 Technische 
begrotingswijziging

De stopzetting van de Europese aanbesteding heeft voor vertraging van 
het project gezorgd. Via de najaarsrapportage 2008 is budget overgeboekt 
naar 2009. Voorgesteld wordt dit budget toe te voegen aan de begroting 
2009. 

280 Technische 
begrotingswijziging

Aanpassing kasritme project DIVA, door vertraging in de implementatie 
in 2008. De belangrijkste oorzaak van de vertraging is het extra onderzoek 
naar de haalbaarheid van het herziene projectplan.

500 Technische 
begrotingswijziging

Aanpassing kasritme Professionaliseren crisisbeheersing i.v.m. niet 
bestede middelen 2008. Zie ook productgroep Kabinetszaken.

123 Technische 
begrotingswijziging

Op 19 mei 2008 is het programma Klimaat op Orde vastgesteld. De 
middelen worden benut om fase 1 (2008-2009) van het programma te 
financieren. Voorgesteld wordt om de resterende middelen van fase 1 op 
te nemen in de begroting (jaarschijf 2009).

3.494 Technische 
begrotingswijziging

Onttrekking reserve coalitieakoord, zie productgroep 0401 inzake 
Fondsuitplaatsing hinderlijke bedrijven ad. € 1.000.000 , 0402 inzake 
subs. Duurzame energie € 500.000 en Actieplan duurzaamheid € 139.000.

1.639 Technische 
begrotingswijziging
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#VERW! x €1.000
Product
groep

Omschrijving productgroep Toelichting op de begrotingswijziging Lasten Baten Besluit/advies
2009

FOUT                             FOUT                  Toelichting op begrotingswijziging                       FOUT                             FOUT

De 2e subsidie voor stimulering van centrale koude-warmte-opslag kon 
pas begin 2009 toegekend worden. De reden is dat de subsidiënt 
aanpassingen moest doorvoeren in de aanvraag, om zo te voldoen aan 
Europese regelgeving. 

100 Technische 
begrotingswijziging

Wij hebben in 2008 voor het project 'Rijden op aardgas' vooral 
voorbereidende werkzaamheden verricht. De niet bestede middelen van 
2008 (€939.000) worden in de resterende looptijd besteed. Daarom het 
voorstel tot aanpassing van het kasritme.

354 Technische 
begrotingswijziging

Onttrekking uit de projectreserve: KAR-DRIS € 986.000 en OV-
Chipkaart   € 400.000. Zie ook productgroep 0701

1.386 Technische 
begrotingswijziging

Onttrekkingen uit de reserve coalitieakkoord ten behoeve van:           Blue 
Ports  € 241.000 
Gerichte tariefacties € 550.000 
Stationsgebied Driebergen-Zeist € - 1.250.000
Pakketstudies € - 2.500.000    
Zie ook productgroep 0701

-2.959 Technische 
begrotingswijziging

Aanpassing kasritme i.v.m. afrekening Nieuw wonen Veenendaal. Zie ook  
productgroep 0301.

1.500 Technische 
begrotingswijziging

Extra middelen subisdies investeringsimpuls stedelijke gebied. Zie ook 
productgroep 0301.

474 Technische 
begrotingswijziging

Aanpassing kasritme Woningproductie i.v.m. niet bestede middelen 2008. 
Zie ook productgroep 0301.

Technische 
begrotingswijziging

Aanpassing kasritme CPO i.v.m. niet bestede middelen 2008. Zie ook 
productgroep 0301.

43 Technische 
begrotingswijziging

Aanpassing kasritme fonds St.Bouwen en Wonen a.g.v. verstrekte 
subsidies 2008. Zie ook productgroep 0301.

Technische 
begrotingswijziging

Aanpassing kasritme Experimentenrege-ling a.g.v. Najaarsnota 2008. Zie 
ook productgroep 0301.

200 Technische 
begrotingswijziging

Aanpassing kasritme Experimentenrege-ling i.v.m. niet bestede middelen 
2008. Zie ook productgroep 0301.

100 Technische 
begrotingswijziging

Aanpassing kasritme Breedtesport vanwege eerdere besluitvorming PS 
(PS2008WMC08). Zie ook product-groep 0805.

-150 Technische 
begrotingswijziging

Aanpassing kasritme Breedtesport i.v.m. niet bestede middelen 2008. Zie 
ook productgroep 0805.

390 Technische 
begrotingswijziging

Aanpassing kasritme Cliëntenplatform i.v.m. niet bestede middelen 2008. 
Zie ook productgroep 0903.

90 Technische 
begrotingswijziging

Aanpassing kasritme WT2 a.g.v. Najaarsnota 2008. Zie ook product-
groep 0901.

1.244 Technische 
begrotingswijziging

Aanpassing kasritme WT2 i.v.m. niet bestede middelen 2008. Zie ook 
product-groep 0901.

500 Technische 
begrotingswijziging

Aanpassing kasritme Zorgeloos wonen WT2 a.g.v. Najaarsnota 2008. Zie 
ook productgroep 0901.

88 Technische 
begrotingswijziging

Extra middelen antidiscriminatiebeleid. Zie ook productgroep 0902. 189 Technische 
begrotingswijziging

Aanpassing kasritme SA2 a.g.v. verstrekte subsidies 2008. Zie ook 
productgroep 0904.

1.367 Technische 
begrotingswijziging

Aanpassing kasritme SA2 i.v.m. versnelling lijn onderwijs en 
arbeidsmarkt. Zie ook productgroep 0904.

248 Technische 
begrotingswijziging

Reserve projecten. Onttrekking kosten exproject Linschoterwaard 437 Technische 
begrotingswijziging

Onttrekking uit reserve nog te verrichten activiteiten tbv nieuwe WRO 366 Technische 
begrotingswijziging

Onttrekking uit de reserve projecten tbv Stimuleringsregeling (beeld-
)kwaliteitsplan 

117 Technische 
begrotingswijziging

Onttrekking uit reserve coalitieakkoord tbv CP Bouwopgave na 2015 148 Technische 
begrotingswijziging

Aanpassing kasritme CP Groot Mijdrecht Noord -4.000 Technische 
begrotingswijziging

Onttrekking uir de reserve Stimuleringsfonds tbv afronding van de 
projecten  en de evaluatie van het project Stichtse Lustwarande

472 Technische 
begrotingswijziging

Onttrekking reserve structuur voor het Project Op de Fiets                              
Zie ook productgroep 0701

6.157 Technische 
begrotingswijziging

0 28.689

37.110 37.110Totaal alle programma´s, Algemene middelen en Reserves

Totaal reserves
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