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Najaarsnota 2017 en Subsidieplafonds 2017

Bestuurlijke samenvatting van het voorstel
lnhoud
De Najaarsnola 2017 is de tweede wijziging op de Begroting 2017. De najaarsnota is een
rapportage op afiruijkingen van het voorgenomen beleid en op de voorgenomen middeleninzet op
doelniveau. Deze najaarsnota bevat enkele bijstellingen op indicatoren en financiële mutaties.
Deze zijn het gevolg van bijstellingen van beleid, planningen of budget.
lnsteek vanuit de Vooriaarsnota 2017 en Kadernota 2017 - 2021
ln de Voorjaarsnota 2017 en Kadernota 2017 -2021 heeft het college er voor gekozen de focus te
leggen op het invullen en financieel ven¡rrerken van de investeringsimpuls van € 48 mln. uit de
Begroting 2017. Vanuit strategisch oogpunt is het van belang komende periode geld beschikbaar
te houden voor het nieuwe regeerakkoord, wat ongetwijfeld nieuwe investeringen met zich mee
gaat brengen. Dit is in het licht van de lopende kabinetsonderhandelingen nog niet concreet te
maken.
GS-brief over Versnellen. voorspellen en vertellen
ln de brief d.d. 23 juni 2017 hebben Gedeputeerde Staten uitwerking gegeven aan de toezegging

om Provinciale Staten een overzicht te verstrekken van hetgeen Gedeputeerde Staten tot op dat
moment hebben gedaan, nu doen en zou kunnen doen ten aanzien van het verbeteren van het
voorspellend vermogen van de begroting. Daarnaast is ook ingegaan op de aanpak voor het
versnellen van de besteding van de reserves (inclusief voor zover mogelijk de risicoreserves).
Er zijn drie belangrijkste punten uit deze brief die ook doon¡¡erken in deze najaarsnota:

1.

Bij elk P&C product leggen we steeds meer de nadruk op het verhaal achter de cijfers
(vertellen);

2.
3.

Transparantie en inzichtelijkheid van cijfers en inhoud staan centraal (voorspellen);
Reëel ramen, sneller mag; bij het ramen van uitgaven is vaak sprake van
planningsoptimisme. Hierbij geldt de kanttekening dat de doorlooptijd van P&C-producten
van meerdere maanden het uitdagend maakt om reële ramingen te maken (versnellen).

Uitwerking in deze naiaarsnota
Voorspellen en vertellen
ln deze Najaarsnota 2017 is ingezet op de verdere verhoging van de voorspellende waarde

ervan. Dat is een grote uitdaging voor een regio met zoveel dynamiek als Zuid-Holland.
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Omstandigheden veranderen snel en onze provincie is afhankelijk van een veelheid aan externe
factoren bij het realiseren van maatschappelijke opgaven. ln deze najaarsnota is een aantal
stappen ten aanzien van de voorspellende waarde gezet, waarvan onderstaande twee de
belangrijkste zijn.

.

.

ln algemene zin geldt dat in de Najaarsnota 2017 sneller gekozen is voor aframing van
budgetten indien daar aanleiding toe is. Waar in het verleden 'bij twijfel' vaak gekozen werd
om budgetten in stand te houden wordt nu gekozen voor aanpassing. Deze werkwijze zal
naar verwachting bijdragen aan een kleiner verschil tussen de Najaarsnota 2017 en de
Jaarstukken 201 7;
Samen met de Begroting 2018 zal het Programma Zuid-Hollands Groen (PZG) aan PS
worden aangeboden. Met de totstandkoming van het PZG wordt een kwaliteitsslag gemaakt
in de programmatische sturing op het Groenbeleid van de provincie. De geplande
programmering van de activiteiten in het kader van het groenbeleid wijzigt hierdoor meerjarig
budgettair. Voor 2017 betekent dit met name een aframing ten opzichte van de huidige
budgetten, te venverken in deze NJN. ln de begroting 2018 wordt de meerjarige

(her)programmering budgettair venryerkt. Het PZG beoogt ook de informatiebehoefte van PS
te verbeteren, om zodoende de bestuurlijke discussie over het Groenbeleid beter te kunnen
voeren.
De versnelling die het College ingezet heeft met de investeringsimpuls'extra investeringen in een

slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland' is veruverkt in de Voorjaarsnota 2017. ln deze Najaarsnota

2017 leest u in een aparte kijklijn hoe het staat met de voortgang hiervan.
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Financiön en dekking
Het bij begroting en voorjaarsnola20lT ingezette positieve beeld van de financiële positie wordt
voortgezet; hierop wordt hieronder nader ingegaan.

Ontwikkeling van de algemene reserve
Ontwikkeling algemene reserve
(bedragen

x€ I mln)

Stand Voorjaarsnota (inclusief venarerking amendementen voorjaarsnota)

50,6

Saldo Najaarsnota20lT

17,9

Stand algemene reserve na Najaarsnota 2017

68,5

Financieel resultaat en financiële mutaties
Het saldo van de najaarsnota, €.17,9 mln, wordt veroorzaakt door de begrotingswijzigingen die

effect hebben op de financiële ruimte. Om de lopende begroting sluitend te krijgen, wordt
vervolgens de financiële ruimte verrekend met de algemene reserve.
Hieronder volgt een verklaring van het saldo najaarsnota:
I

i(bedraoen

x€ 1 mln)

Exogene ontwikkelingen

5,'t

-1,t
0,€

ontwikkelingen

1.6
3.5

3.3
5.1
5.1

4.3
5.1
3.1

ng DCMR reserve

2,6

in reserve planvorming bedrijventerreinen naar algemene middelen

1,8

in OVP Clusterregeling a € 1,8 mln. wordt ter beschikking gesteld van de
middelen

1,8

Bijstellingen onttrekkingen en vrijval Reserve Glastuinbouw
budget Versterken kwaliteit van de organisatie van 2017 naa¡ 2018

diverse budgetten DCZ

1,1

0.7
0,6

JSO budget 2017 aan algemene middelen
jval post Onvoozien

0,5

0,5

overschot 201 7 in exploitatiebudget planvorming bedrijventerreinen naar
ene middelen
kleiner dan € 0,3 mln

0,5
0,7

Totaal overige ontwikkelingen

10,8

Totaal

17,9
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De bovenstaande mutaties zijn verder toegelicht in de najaarsnota.
ln deze najaarsnota zijn verschillende voorstellen opgenomen die betrekking hebben op doel 5.1
Financiële gezonde huishouding. Deze voorstellen hebben betrekking op:

1.

De vrijval van de behoedzaamheidsmarges bij de opcenten motorrijtuigenbelasting en bij het
provinciefonds (bij elkaar in 2017 € 5,0 mln. positief);

2.

De ontwikkelingen van het wagenpark in relatie tot opcenten motorrijtuigenbelasting (naast

3.

vrijval behoedzaamheidsmarge) is dit voor 2017 € 5,1 mln.;
De Cao ontwikkelingen (€ 1,8 mln. negatief in 2017).

Toelichting bij de vrijval behoedzaamheidsmarge opcenten MRB en Provinciefonds
Bij het ramen van de algemene inkomsten uit de opcenten MRB en het provinciefonds hanteert de
provincie op grond van besluit PS onzekerheidsmarges om (relatief beperkte) nadelige ontwikkelingen
op te kunnen vangen. Het gaat om circa 1 procent van het geraamde bedrag (dit is een bedrag van € 5
mln structureel). Vanwege de positieve ontwikkeling van het wagenpark kan de
behoedzaamheidsmarge bij de opcenten MRB van € 3 mln in 2017 komen te vervallen.
De behoedzaamheidsmarge bij

het Provinciefonds van € 2 mln (bijna 1Yo van de algemene uitkering)

bedoeld als buffer voor het opvangen van (relatief beperkte) nadelige ontwikkelingen in het accres, de
verdeelmaatstaven en het BCF. Ook daarvan is de ven¡vachting dat deze in 2017 niet nodig zal zijn.

Toelichting bij de ontwikkelingen van de motorrijtuigenbelasting:
Er staan in Zuid-Holland ruim 1,5 mln. motorrijtuigen geregistreerd in 36 gewichtsklassen. De
ontwikkeling van het wagenpark is positief. ln januari 2017 is het wagenpark ten opzichte van een
jaar eerder gegroeid met2,1%. Landelijk is de groei 1,6%. Het verschil is te verklaren door het
aantal gestegen leaseauto's in Zuid-Holland. De groei van 0,5% vanwege het gestegen aantal
leaseauto's is instabiel; leasebedrijven zijn vrij om zich elders te vestigen. Een deel van de
meeropbrengst ten opzichte van het landelijk gemiddelde wordt verevend via de
inkomensmaatstaf in het provinciefonds.

Op basis van gegevens van de belastingdienst per I juli 2017 kan geconcludeerd worden dat het
aantal belaste motorrijtuigen met 0,7% is gestegen ten opzichte van januari 201 7. Het aantal
leaseauto's is niet nog verder gestegen. ln 1,5 jaar is het wagenpark met bijna 3% gestegen.
Toelichting op de cao ontwikkelingen:

Voor 2017 maar met name structureel per 2018 doen zich ontwikkelingen voor die voor een
prijsstijging van de lonen zorgen. ln de Cao is afgesproken tot een loonstijging van 2o/o per 1 juli
2017 (dit resulteert in een verhoging van het loonbudget met€ 1,1 mln. in2017 en2,2 mln. vanaf
2018). Daarnaast is afgesproken tot een eenmalige uitkering van € 500,- naar rato van bezetting.
Dit leidt tot verhoging van het loonbudget met € 0,7 mln. in 2017.
De nieuwe Cao kent naast het looncomponent ook nog meerdere beleidsmatige componenten
die in co-creatie tot stand zijn gekomen. Voor de gevolgen hiervan is een werkgroep ingesteld.
De directe financiële gevolgen zijn reeds ven¡¡erkt in de najaarsnota, namelijk € 1,8 mln voor
2017 en € 2,2 mln. voor 201 8.
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Mutaties op lasten/baten en reserves per programma:
x

€ 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Stortingen

Onttrekking

Mutaties

lasten en

reserves

reserves

reserves

Resultaat

baten
-59.892

-29.788

-30.104

27.690

-1.674

29.364

-740

Programma 2

-11.681

-144

-11.537

-17.152

59.040

-76.192

-87.729

Programma 3

-22.269

294

-22.563

12.'t60

-10.787

22.947

384

4

686

276

410

276

938

-662

-252

5

-2.482

15.455

-17.937

111.209

4.027

107j82

85.245

27

175

361

1.121

-760

-908

-95.611

-13.732

52.665

81.879

0

Overhead

Totaal

-148
-81.879

134.545

ln bovenstaand overzicht worden de effecten van het realistischer ramen zichtbaar. De grootste
bijstellingen vinden plaats in het kader van het PZG, circa € 56 mln. Dit wordt mede veroorzaakt
door een andere begrotingssystemat¡ek bij Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon, die dichter
de realiteit benadert. De totale lasten zijn afgenomen met € 95,6 mln, de baten zijn eveneens
afgenomen met € 13,7 mln. Het voordelig saldo van de baten en lasten bedraagt € 17,9 mln en is
toegevoegd aan de Algemene Reserve binnen programma 5, die daarmee op € 68,5 mln uitkomt.
De stortingen in de reserves bedragen €.134,5 mln inclusief €.17,9 mln storting in de algemene
reserve. De ontrekkingen aan de reserves bedragen € 52,7 mln.

Motie 719 Vergoeding schade zomerganzen
Conform het behandelvoorstel dat27 september 2017 in de Commissie Duurzame Ontwikkeling
behandelt zal worden is op pagina 27 van de Najaarsnota2OlT een financiële mutatie toegelicht
met betrekking tot de zomerganzen (ontrekking uit reserve Groene Ambitie).

Subsidies
Op basis van nieuwe ontwikkelingen of voortschrijdend inzicht worden de volgende (bijstellingen)
in vier begrotingssubsidies en de subsidieplafonds voor twee subsidieregelingen in 2017

aangeleverd voor besluitvorming.

Begrotingssubsidies

201 7

Begrotingssubsidie 2017 Duurzame herontwikkeling de Zelling Onderneming Nieuwekerk aan de
lJssel voor € 2.900.000.
De gemeente Zuidplas heeft na vele jaren de mogelijkheid om de Zelling Onderneming in
Nieuwekerk aan de lJssel duurzaam te herontwikkelen met woningbouw en een route met
pleisterplaats voor recreatie langs de Hollandse lJssel. Zij heeft inmiddels overeenkomsten

bereikt met de drie eigenaren van de te herontwikkelen grond. Dit is de afronding van het Project
Hollandse lJssel, waarvoor de provincie een bijdrage van € 2.9 mln. heeft gereserveerd. De
aanvraag voor de subsidie is in juli 2017 door de provincie ontvangen en vanwege de strakke
planning van het project, wordt het geld op zeer korte termijn aangevraagd. De subsidie was nog
niet eerder opgenomen in een subsidieplafond vanwege onzekerheid over de venverving van de
gronden. Voor 2017 wordt voorgesteld een begrotingssubsidie op te nemen voor het bedrag van
€ 2.900.000.
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Begrotingssubsidie 2017 Verbeteren leefbaarheid N208 Hillegom € 678.000
De N208 vormt een belangrijke verbinding in het noordelijk deel van de Bollenstreek, waardoor
sprake is van relatief veel doorgaand verkeer door Hillegom. De gemeente Hillegom heeft naar
aanleiding hiervan voor fase 1 en 2 van de reconstructie van de N208 in Hillegom (weg in
eigendom en beheer bij de gemeente) een incidentele subsidie verstrekt gekregen van

€ 1 .296.000 bij besluit van l9 december

201

I

met kenmerk PZH-2011-298767749. Door de

complexe omgeving heeft het komen tot een definitief ontwerp voor fase 3 enkele jaren in beslag
genomen. Deze middelen zijn beschikbaar in het PZI 2018-2047.

Voor 2017 wordt voorgesteld een begrotingssubsidie op te nemen voor het bedrag van
€ 678.000.

Begrotingssubsidie 2017 Roadmap Next Economy voor € 200.000
Via een vijftal transitiepaden (Smart Digital Delta, Smart Energy Delta, Circular economy,
Entrepreneurial region, Next society) schetst de Roadmap Next Economy (RNE) zowel de
lange termijn strategie van de regio gericht op het realiseren van de transitie naar de nieuwe
economie als ook een handelingsperspectief met concrete projecten en business cases voor
bedrijven, kennisinstellingen, overheden en inwoners. Het is zaak om de ambitie te vertalen naar

concrete initiatieven en deze verder te brengen; dit gebeurt door een uítvoeringsorganisatie die
de initiatieven opwekt tot business cases die voor financiering, onder andere van de EU, in
aanmerking kunnen komen. Tussen gemeenten Rotterdam en Den Haag, MRDH en
Provincie is afgesproken dat voor 2017 gezamenlijke financiering wordt geleverd voor deze
uitvoeringsorganisatie. Voor 2017 wordt voorgesteld een begrotingssubsidie op te nemen voor
het bedrag van € 200.000

Begrotingssubsidie 2017 voor Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) voor € 204.230
ln 2012 hebben de stadsregio Rotterdam en het Stadsgewest Haaglanden
Bereikbaarheidsverklaringen getekend. Deze verklaringen zijn mede ondertekend door de
Minister van l&M en het bedrijfsieven. De bereikbaarheidsverklaringen

staan beter bekend onder
"Beter
de noemer
Benutten" en beogen een betere bereikbaarheid van de economische
kerngebieden. De programma's Beter Benutten zijn nader uitgewerkt in Plannen van Aanpak. Het
Plan van Aanpak 27 van Haaglanden betreft Dynamisch Verkeersmanagement en is ondertekend
door onder andere de Minister van l&M, de portefeuillehouder van het Stadsgewest en de
Gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. De MRDH voert, als opvolger van de voormalige

regio's, de subsidietaken uit met betrekking tot het Rijksprogramma Beter Benutten. Voor de
deelplannen 27b (SGH), 27f (SGH) en 37b (SR) is voor de meeste van de omschreven
maatregelen subsidie aangevraagd bij de provincie Zuid-Holland, zijnde de provinciate bijdrage
conform de ondertekende Plannen van Aanpak. De provincie heeft deze bijdragen beschikt op 7
juli 2016 in de brief met kenmerk PZH-2016- 553694810 / DOS-2016-003266 voor een bedrag
van maximaal € 836.400. Deze subsidieaanvraag omvatte nog niet alle elementen van BB27b:
alleen voor 2 DRIPs langs Rijkswegen is subsidie aangevraagd en beschikt. Voor het aanpassen
van de VRI's in Leiden en Gouda kon niet eerder subsidie worden aangevraagd. omdat bij het
opstellen van de eerdere brief de precieze kosten voor Leiden en Gouda nog niet bekend waren.
Nu wordt voor het laatste deel van BB27b aanvullende subsidie voor een bedrag van € 204.230
voorgesteld aan: Netwerkregeling Leiden 1' fase (optimalisering VRI's en kruispunten)
Netwerkregeling Gouda. Voor 2017 wordt voorgesteld een begrotingssubsidie op te nemen voor

het bedrag van €204.230.
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Bijstelling subsidieplafonds voor twee subsidieregelingen
1.6.65 MKB lnnovatie Stimulering Topsectoren Zuid Holland het subsidieplafond te verhogen met
€ 2.880.000 tot € 12.792.000.
Het deelplafond van de paragrafen 4 en 5 (respectievelijk R&D samenwerkingsprojecten klein en
R&D samenwerkingsprojecten groot) van subsidieregeling 1.6.65 MKB lnnovatie Stimulering
Topsectoren Zuid-Holland te verhogen met € 2.880.000, onder voorbehoud dat het
subsidieplafond wordt vastgesteld door Provinciale Staten;ln 2017 is er € 10 mln. beschikbaar, €
3 mln. voor Haalbaarheids- en lnnovatieadviesprojecten en € 7 mln. voor R&D
samenwerkingsprojecten ( 50% rijks cofinanciering). ln 2016 zijn er voor de R&D
samenwerkingsprojecten meer projecten ingediend dan konden worden gehonoreerd. Totaal ter
waarde van € mln. ( overvraag). Voorstel van Gedeputeerde Staten is om het subsidieplafond

I

te verhogen met € 2.880.000 tot € 12.792.000.

Aan Provinciale Staten wordt gevraagd het

subsidieplafond vast te stellen op € 12.792.000.
1.6.76 Subsidieregeling Gebiedsprogramma's Groen Zuid Holland het subsidieplafond te
verhogen tot € 695.000
De verhoging is nodig om een bestuurlijke afspraak te kunnen honoreren, waarin Gedeputeerde
Staten hebben toegezegd, dat het programma "Proeftuin Krimpenenvaard" die in het kader van
het programma 'Agenda Landbouw Veenweiden' zal worden uitgevoerd. Dit programma is mede

opgericht op het begeleiden van agenda's in het verwerven van POP3 subsidies in het kader van
systeeminnovatie landbouw
Voorstel van Gedeputeerde Staten ís om het subsidieplafond te verhogen met € 695.000.
Provinciale Staten wordt gevraagd het subsidieplafond vast te stellen op € 695.000.

Erratum:
Mede naar aanleiding van het technisch vragenuurtje zijn de volgende wijzigingen voorsteld:

.
.
.
.

Blz 7 Financieel beeld.: er waren geen amendementen in de voorjaarsnota
Blz 26. Doel 1-4. :tweede toelichting bijstelling lasten ad. € 0,7 mln is voordelig (v) ipv
nadelig (n)
Blz 26. Doel 1-4..: derde toelichting bijstelling lasten ad. € 67 mln is € 6,7 mln.
Laatste kolom in de overzichten reserves per doel dient te zijn: "bijgestelde begroting
2017" ipv "bijgestelde begroting 2018"

Proces
Na vaststelling van de Najaarsnota door GS is de procedure als volgt:
Statencommissie Verkeer en Milieu: 20 september 2017
Statencommissie Ruimte en Leefomgeving: 20 september 2017
issie Du u rza me Ontwi kkeling: 27 septem ber 20 1 7
Statencommissie Bestuur en Middelen: 27 september 2017
Provinciale Staten: 1 1 oktober 2017
Statencom

m

Op woensdag 20 september 2017 is er van 9-10 uur een technisch vragenuurtje voor Provinciale
Staten.
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Besluit
Provinciale Staten van Zuid-Holland,
Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 4 september 2017, met het besluitnummer
PZH-2017-610962200;
Gelet op Artikel 105, 143 en 196,

lid van de Provinciewet en artikel

6 van de Financiële

Verordening;

Besluiten

1.

Vast te stellen de Najaarsnola20lT:

Met betrekking tot financiële mutaties:

2a Vast te stellen het voordelig
2b
2c
2d

financieel resultaat van de Najaarsnota 2017van 17,9 mln. en te
verrekenen met de Algemene Reserve
Vast te stellen het voordelig saldo van de baten en lasten van de Najaarsnota 2017 van €
81,9 mln. (€ 95.6 mln minder lasten en € 13,7 mln. minder baten).

Vast te stellen de toename van de programmareserves (exclusief de Algemene Reserve) op
€ 64 mln. en de toename van de Algemene Reserve op € 17.9 vast te stellen
ln te stemmen met het incidenteelvrijlaten vallen van de volgende
behoedzaa m heidsmarges n de najaa rs nola 20 17 :
Behoedszaamheidsmarge bij het ramen van het Provinciefonds € 2,0 mln;

¡
.

i

Behoedszaamheidsmarge bij opcenten Motorrijtuigenbelasting € 3.0 mln.

Met betrekking tot programmareserues:

3a

Toe te voegen drie nieuwe ondenverpen aan de programmareserves 1 Um 6
ln programmareserve 3 Zuidelijke randstad

.
.

.

ln programmareserve 5 Egalisatiereserve afschrijvingslasten (Egalisatiereserve
afschrijvingslasten in de programmareserve 2 vervalt)
ln programmareserve 6 (gekoppeld aan de paragraaf bedrijfsvoering)
Gedifferentieerd Belonen

Met betrekking tot begrotingssubsrdres en subsidieplafonds 2017

4a

ln te stemmen met vier begrotingssubsidies, te weten:

.

De begrotingssubsidie Duurzame herontwikkeling de Zelling Onderneming Nieuwekerk
aan de lJssel voor € 2.900.000.

.
.
.

De begrotingssubsidie Verbeteren leefbaarheid N208 Hillegom € 678.000
De begrotingssubsidie de Roadmap Next Economy € 200.000
De begrotingssubsidie 2017 voor Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)voor

€.204.230

4b

ln te stemmen met aanpassing van de subsidieplafonds voor twee subsidieregelingen, te
weten:

o

Het plafond van Subsidieregeling nr.1.6.65 MKB lnnovatie Stimulering Topsectoren

Zuid Holland te verhogen met € 2.880.000 tot € 12.792.000
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I

.
4

Het plafond van Subsidieregeling nr.1.6.76 Gebiedsprogramma's Groen Zuid Holland te

verhogen met € 695.000 tot € 695.000.
De besluiten onder 4a en 4b bekend te maken door publicatie in het Provinciaal Blad

Met betrekking tot incidentele subsidies en lening CADC

5a

Toestemming te geven aan GS om in de periode na goedkeuring Najaarsnota20lT tot aan
de behandeling van de Voorjaarsnota 2018 een incidentele subsidie, op ontvankelijke
aanvraag, van maximaal € 1,75 mln. aan de TU Delft te kunnen verstrekken voor het
Composite Automation Development Center (CADC).

5b

Toestemming te geven aan GS om in de periode na goedkeuring Najaarsnota2OlT tot aan
de behandeling van de Voorjaarsnota 2018 om een incidentele subsidie, op ontvankelijke
aanvraag, in de vorm van een lening van maximaal

5c

€2,4 mln. aan de TU Delft te kunnen

verstrekken voor het CADC.
Te bepalen dat indien er geen besluitvorming door GS heeft plaatsgevonden voor de behandeling
van de Voorjaarsnota 2018 bovengenoemde besluiten te laten vervallen.

Den Haag, 11 oktober2017

Provinciale Staten van Zuid-Holland,
griffier,
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