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Onderwerp

Voorjaarsnota 2018

Bestuurlijke samenvatting van het voorstel
Elk jaar voor de zomer stellen PS de voorjaarsnota en gewijzigde subsidieplafonds vast. De
voorjaarsnota bevat de (financiële) bijsturing op het lopende begrotingsjaar (2018). Tegelijkertijd
hiermee stellen PS ook de gewijzigde subsidieplafonds vast voor het lopende jaar.
Voor de helderheid van de besluitvorming worden, afwijkend ten opzichte van 2017, de
voorjaarsnota en kadernota als twee aparte producten aangeboden. Uiteraard is de samenhang
behouden. Als bijstellingen in de voorjaarsnota meerjarig effect hebben is dat zichtbaar gemaakt.
Conform de financiële verordening besluiten PS bij voorjaarsnota alleen over het jaar 2018. In de
Kadernota 2019-2023 besluiten PS over structurele effecten voor verwerking in de Begroting
2019 en de jaren daarna.
Inhoud
Inleiding (gelijk voor voorjaarsnota en kadernota)
Deze derde voorjaarsnota en kadernota in deze collegeperiode zijn opgesteld op een moment dat
het goed gaat met de Nederlandse economie. Dit betekent dat de overheid meer financiële
ruimte heeft om haar ambities waar te maken. Provincie Zuid-Holland heeft de afgelopen jaren
haar financiële positie en realisatiekracht versterkt: de investeringen zijn fors gestegen, de
schulden gedaald en de financiële reserves toegenomen. Ook ons voorspellend vermogen van
uitgaven wordt verbeterd: we begroten met ambitie, maar met een realistische kijk op wat echt
nodig en qua tempo haalbaar is. We staan er dus goed voor om Zuid-Holland nog sterker,
slimmer en schoner maken.
De provincie Zuid-Holland heeft te maken met grote maatschappelijke opgaves. De strategische
verkenningen zijn daar een illustratie van: wat is voor Zuid-Holland de opgave op het gebied van
de nieuwe economie, landbouw, duurzame energie, klimaatadaptatie en verstedelijking. In de
Kadernota is nu voor het eerst de mogelijke impact van die opgaves op de financiële huishouding
van de provincie verkend, voor zover al mogelijk in de vorm van scenario’s. Dit college wil een
onbekende toekomst met lef en ambitie tegemoet te treden, ook al is voor de verschillende
opgaven nog niet altijd helder waar de rol van de provincie precies uit zal bestaan en welk
bedrag daarbij exact hoort. Langs de lijn van de zes ambities uit de ambitienotitie (PZH, 2018)
zijn toekomstscenario’s met een doorkijk tot 2032 indicatief gepresenteerd. Ze zijn aanleiding om
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nu een financiële reserve Strategische Ontwikkeling te creëren. Daaruit kan een volgend college,
samen met een volgend jaar te kiezen nieuwe Provinciale Staten, vervolgens gericht investeren.
Het huidige college gaat een jaar voor de verkiezingen niet al op haar handen zitten, maar
verkent en investeert op de opgaven waarvoor een duurzaam breed politiek draagvlak bestaat in
de Provinciale Staten. Voortschrijdend inzicht en mogelijke politieke veranderingen kunnen
uiteraard tot bijstellingen leiden in de komende jaren. De voorjaarsnota bevat daarom nieuwe
voorstellen ten opzichte van de begroting 2018. Uiteraard speelt GS daarbij alert in op
mogelijkheden die bijdragen aan de ambities uit het Hoofdlijnenakkoord voor een slimmer, sterker
en schoner Zuid-Holland. De voorstellen in deze voorjaarsnota betreffen met name het versterken
van de innovatiekracht van de economie, verbeteren van de kennisinfrastructuur en de fysieke
infrastructuur in Zuid-Holland (Midden en Klein Bedrijf, Greenport West-Holland, Space-campus
Noordwijk,komst SRON, bedrijvigheid Spoorzone Drechtsteden). Daarnaast worden o.a.
middelen vrijgemaakt om de maatschappelijke opgave met betrekking tot de transitie naar een
circulaire economie te kunnen faciliteren.
Ontwikkeling algemene reserve
De voorjaarsnota 2018 sluit op een voordelig verschil van € 18 mln. De stand van de algemene
reserve groeit hierdoor tot € 73,2 mln.
Financieel resultaat en financiële mutaties
Het saldo van de voorjaarsnota 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. In onderstaand overzicht is weergegeven
welke invloed de voorjaarsnota, de ontwikkelingen binnen de programma’s en exogene
ontwikkelingen hebben op de financiële ruimte.

(bedragen x € 1 mln)
i/s
Beginstand

A

2018
0,0

Voorjaarsnota 2018:
Verwerking jaarrekening
Resultaat Jaarrekening

B

i

30,2

Beklemming rekeningresultaat

-20,0

Totaal Verwerking jaarrekening:

10,2

Voorjaarsnota 2018:
Omgevingsdiensten
Inzet op MER taken

s

-0,2

Implementatie risicogericht toezicht

s

-0,3

Incidenten VTH

s

-1,9
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Overig
Wet normalisering rechtpositie ambtenaren (WNRA)

i

-0,6

Kanjerprojecten 2018

i

-3,0

Middelen EZ

i

6,6

Restauratie en herbestemming rijksmonumenten

i

-0,5

Circulair Zuid-Hollland

i

-0,8

Extra inspanning IQ/RNE + invest.nl

s

-0,3

Overig (< 0,5 mln)

s

-2,1

Totaal Ontwikkelingen programma's

C

-2,9

Voorjaarsnota 2018:
Exogene ontwikkelingen:
Maartcirculaire 2018

s

7,3

MRB: Ontwikkelingen wagenpark

s

3,5

Rentelasten

s

-0,1

Werkgeverslasten

s

-0,7

Dividenduitkering 2017 BNG

s

0,8

Totaal exogene ontwikkelingen

10,7

E

Subtotaal (A+B+C+D)

18,0

F

Verrekening met algemene reserve **

i

-18,0

** een “min” is een toevoeging aan, een “plus” een onttrekking uit de algemene reserve.

Alertheidsbudget
Voor 2018 worden verschillende voorstellen gedaan die het huidige budgettaire kader hiervoor
overschrijden. Voor een aantal hiervan wordt aanspraak gemaakt op de reserve alertheidsbudget
die bij begroting 2018 is gevormd (€ 5 mln beschikbaar voor 2018 en € 5 mln voor 2019). Voor de
andere jaarschijven van deze voorstellen wordt een beroep gedaan op de vrije ruimte in de
algemene reserve. De verschillende voorstellen en het bijbehorende afwegingskader zijn
opgenomen onder een kijklijn. De onderwerpen en bedragen die ten laste komen van het
alertheidsbudget in 2018 zijn:
Leerpark Drechtsteden

s

-0,1

Gebiedsontwikkeling spoorzone

i

-0,5

Greenports

i

-0,3

Sron

i

-0,5

Space campus Noodwijk

i

-1

Clinsh

i

-0,6
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Complexe binnenstedelijke herontwikkelingslocaties

i

-0,5

Totaal

-3,5

Strategische verkenningen
Bij Begroting 2018 is besloten om voor 2018 € 1,5 miljoen vrij te maken voor strategische
verkenningen. Deze zijn gestort in een nieuwe reserve ‘Proceskosten en verkenningen diepteinvesteringen’ in afwachting van concrete voorstellen. Deze voorstellen zijn met PS in technische
sessies voorbereid (zie documentatie toegezonden bij Lid GS-brief Baljeu d.d. 20 en 29 maart
2018). De verschillende onderzoeksvoorstellen voor de verkenningen zijn in de begroting
opgenomen onder een kijklijn.
Samengevat zijn in de kijklijn de volgende voorstellen verwerkt:
Verkenning

Bedrag (x € 1

Programmabudget

mln)
0,07

3.5.5

Werklocaties

0,05 + 0,1

3.3.4

Beter Benutten

2. Klimaatadaptatie

0,48

1.1.2

Klimaatadaptatie

3. Circulaire economie

0,3

3.1.1

Economie

4. Duurzame landbouw

-

1.5.1

Landbouw

5. Energietransitie

0,3

3.2.1

Energie

6. Onderwijs en Arbeidsmarkt

0,2

3.1.1

Economie

Totaal

1.5

1. Verstedelijking en Transformatie

Mutaties op lasten/baten en reserves per programma
(bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Programma 1

-841

-20.968

Programma 2

5.070

3.400

1.670

9.122

Programma 3

4.232

190

4.041

Programma 4

1.122

50

Overzichten en Middelen

4.925

Overhead
Totaal

Saldo Toevoeging Onttrekking
lasten en
reserves
reserves
baten
20.127
4.427
22.513

Mutaties
reserves

Resultaat

-18.086

2.041

5.978

3.145

4.815

10.842

8.944

1.898

5.939

1.071

0

-79

79

1.150

11.646

-6.722

5.691

16.827

-11.136

-17.858

4.479

0

4.479

80

647

-566

3.913

18.987

-5.681

24.667

30.162

54.830

-24.667

0

In bovenstaand overzicht zijn de bijstellingen in de voorjaarsnota weergegeven ten opzichte van de
primaire Begroting 2018. Deze bijstellingen zijn nader toegelicht in de programma’s. De totale lasten
zijn met circa € 19 mln toegenomen en de baten zijn met circa € 5,6 mln afgenomen. Tegenover deze
toegenomen lasten en afgenomen baten staat een (per saldo) hogere onttrekking uit de reserves van €
24,7 mln.
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Subsidies
Op basis van nieuwe ontwikkelingen of voortschrijdend inzicht worden de volgende (bijstellingen)
in twaalf begrotingssubsidies en de subsidieplafonds voor zeven subsidieregelingen in 2018
aangeleverd voor besluitvorming.
De volgende begrotingssubsidies 2018:
Begrotingssubsidie voor het Natuur- en Recreatieschap Zuid Westelijke Delta. (doel 1.3)
De begrotingssubsidie wordt verstrekt aan het Natuur- en recreatieschap Zuid Westelijke Delta.
De beheerkosten zijn gebaseerd op het exploitatietekort in de Begroting 2018 van het Natuur- en
recreatieschap Zuid Westelijke Delta. Een verhoging van het oorspronkelijke plafond van
€ 324.312 naar € 2.000.000. Er is besloten tot een éénmalige afkoop van de provinciale bijdrage
aan dit recreatieschap. Reden: het recreatieschap is na uittreding van twee provincies opgesplitst
in diverse eenheden. Gezien dit uiteenvallen wordt de provinciale bijdrage – in tegenstelling tot de
overige Recreatieschappen - in één keer verstrekt en verdeeld bij de liquidatie.
Er wordt nu voorgesteld een begrotingssubsidie op te nemen voor het Natuur- en recreatieschap
Zuid- Westelijke Delta door de huidige te verhogen met een bedrag van € 1.675.688 tot
€ 2.000.000.
Begrotingssubsidie voor de Stichting Wandelnet. (doel 1.3)
De door de Stichting Wandelnet te verrichten activiteiten richten zich op de instandhouding en
doorontwikkeling van het netwerk van Landelijke Wandelroutes en dragen bij aan doel 1-3
Recreatie en Groenbeleving en taak 1.3.5 Realisatie en Ontwikkeling recreatievoorzieningen.
Doorontwikkeling en toekomstbestendig maken van de routenetwerken zijn in de begroting voor
2018 aangemerkt als belangrijke onderwerpen. Sinds 2011 en met de ondertekening van het
Bestuursakkoord Natuur is de zorg voor de landelijke recreatieve routenetwerken primair de
verantwoordelijkheid van de regio (met name provincies, gemeenten en recreatieschappen. Er
was nog geen subsidieplafond voor 2018 vastgesteld omdat het tot de aanvraag was ingediend
nog niet duidelijk was of het voor de periode 2018-2019 om een Subsidieaanvraag of om een
opdracht zou gaan. Er wordt nu voorgesteld om een begrotingssubsidie van € 51.990 op te
nemen in de begroting.
Begrotingssubsidie voor de Stichting Landelijk Fietsplatform. (doel 1.3)
De door het Stichting landelijk Fietsplatform te verrichten activiteiten richten zich op de
instandhouding en doorontwikkeling van het netwerk van Landelijke Fietsroutes en dragen bij aan
doel 1-3 Recreatie en Groenbeleving en taak 1.3.5 Realisatie en Ontwikkeling
recreatievoorzieningen. Doorontwikkeling en toekomstbestendig maken van de routenetwerken
zijn in de begroting voor 2018 aangemerkt als belangrijke onderwerpen
Sinds 2011 en met de ondertekening van het Bestuursakkoord Natuur is de zorg voor de
landelijke recreatieve routenetwerken primair de verantwoordelijkheid van de regio (met name
provincies, gemeenten en recreatieschappen). Er was nog geen subsidieplafond voor 2018
vastgesteld omdat het tot de aanvraag was ingediend nog niet duidelijk was of het voor de
periode 2018-2019 om een Subsidieaanvraag of om een opdracht zou gaan.
Er wordt nu voorgesteld om een begrotingssubsidie van € 59.672 op te nemen in de begroting
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Begrotingssubsidie voor de gemeente Midden Delfland voor het project Duurzaam Boer Blijven.
(doel 1.5)
Als onderdeel van de IODS afspraken voert gemeente Midden-Delfland het project Duurzaam
Boer Blijven uit. Hiervoor is in 2012 een bedrag van €2,5 miljoen beschikbaar gesteld. De
afgelopen jaren heeft Midden-Delfland hiervoor een aantal deelprojecten uitgevoerd. Van de
indertijd toegezegde middelen resteert nu nog een bedrag van € 695.000,-. Voor de afronding
van het project Duurzaam Boer Blijven heeft Midden-Delfland nu een subsidieaanvraag van €
695.000,- ingediend. Het betreft een verhoging van de begrotingssubsidie van € 395.000.
Hiermee worden in één subsidievertrekking de resterende IODS afspraken voor het deeltraject
Groen Ondernemen 2018 - 2020 afgerond. Er wordt nu voorgesteld om de begrotingssubsidie te
verhogen met een bedrag van € 395.000 tot € 695.000.
Begrotingssubsidie aan F. Franzen B.V. ten behoeve van het Akkerbouw Innovatie en Kennis
Centrum. (doel 1.5)
‘Het betreft een nieuwe begrotingssubsidie voor de realisatie en de opstartfase van het
Akkerbouw Innovatie en Kennis Centrum (AIKC). Het AIKC zal als katalysator optreden voor het
versnellen van systeemveranderingen die bijdragen aan duurzame landbouw. Het AIKC wordt
een proeftuin (innovatiecluster) voor duurzame innovaties in de landbouw. Het AIKC faciliteert,
initieert, experimenteert, demonstreert duurzame innovaties. Het AIKC draagt bij aan het
Ambitiedocument Innovatie Agenda Duurzame Landbouw. Het AIKC zal worden gebruikt door
boeren, kennisinstellingen, ketenpartijen en overheid. Er wordt nu voorgesteld een bedrag van
€ 780.000 op te nemen.
Begrotingssubsidie voor de Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten ten
behoeve van het SRON-gebouw. (doel 3.1)
Het Ruimteonderzoeksinstituut Netherlands lnstitute for Space Research (SRON) is een NWO
instituut. De begrotingssubsidie betreft de maximale bijdrage in de kosten voor het nieuwe SRON
gebouw op de campus in Leiden. Beoogd is dat het nieuwe SRON gebouw in Leiden per begin
2021 door SRON in gebruik genomen wordt. Dan zal de daadwerkelijke herhuisvesting van
SRON-Utrecht, de hoofdlocatie van SRON, op de campus van de Universiteit Leiden gerealiseerd
moeten zijn. De komst van SRON naar Zuid-Holland betekent een hoogwaardige versterking van
het space cluster rondom ESA/ESTEC, de te verwachten gunstige effecten op de
werkgelegenheid en de impuls die de komst van SRON zal geven aan de Campussen van de
Universiteit van Leiden en de TU Delft. En sluit aan bij motie 751 Belang van ESTEC.
Voorgesteld wordt een begrotingssubsidie voor een bedrag van € 7.000.000 op te nemen.
Begrotingssubsidie groene inpassing bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard. (doel 3.5)
ln de bestuurlijke overeenkomst Nieuw Reijerwaard (2009) is opgenomen dat de Provincie Zuid
Holland zich inspant om binnen wettelijke kaders een financiële bijdrage te leveren van maximaal
€ 9 miljoen gericht op de groene inpassing van het bedrijventerrein. Voorgesteld wordt om een
begrotingssubsidie van € 9.000.000 op te nemen.
Begrotingssubsidie voor de Gemeente Rotterdam ten behoeve van het Global Centre of
Excellence Climate Adaptation. (doel 3.1)
De komst van dit instituut kan wereldwijd van betekenis zijn voor klimaatadaptatie en is een
mooie stap op weg naar Zuid-Holland als expertregio op dit gebied. Het zal de internationale
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samenwerking met onze kennis- en onderzoeksinstituten stimuleren en het water- en deltacluster
in Zuid-Holland versterken. Er wordt voorgesteld om een bedrag van € 250.000 op te nemen.
Begrotingssubsidie voor de Agrarische Natuurvereniging Vockestaert ten behoeve van het project
Weidevogelkerngebied Commandeurspolder. (doel 1.4)
Het betreft hier de uitvoering van de afspraken uit de IODS bestuursovereenkomst van 2010 voor
het deelproject Groenblauw Lint.
ln de Uitvoeringsovereenkomst IODS Midden - Delfland ondertekend op 24 juli 2017 door
gedeputeerde Vermeulen en het bestuur van de Agrarische Natuurvereniging (AVN) Vockestaert,
is gesproken dat AVN Vockestaert een weidevogelkerngebied realiseert. Inmiddels is een
geschikte locatie gevonden. AVN Vockestaert heeft op basis van de Uitvoeringsovereenkomst
een aanvraag ingediend voor een begrotingssubsidie voor het jaar 2018 ter grootte van €
750.000 voor de uitvoering het project.'Weidevogelkerngebied Commandeurspolder'. Er wordt
voorgesteld om een bedrag van € 750.000 op te nemen.
Begrotingssubsidie voor Innovation Quarter (doel 3.1)
De taken van de ROM Zuidvleugelzijn: - Stimuleren van de economische ontwikkeling in ZuidHolland door het structureren en organiseren van de toegang tot financiering voor startende en
snel groeiende innovatieve technologie bedrijven en projecten (financiering & participatie); Stroomlijnen van de organisatie van de internationale marketing en acquisitie voor Zuid-Holland
en versterken van de internationale concurrentiepositie door een heldere positionering en
profilering van de regio (marketing & acquisitie); - Stimuleren en faciliteren van ontwikkeling en
innovatie door het verbinden van partijen in de triple helix (overheden, bedrijven en
kennisinstellingen) voor economische structuurversterking en verbetering van het
vestigingsklimaat voor jonge technologiebedrijven door actieve ondersteuning (ontwikkeling &
innovatie). - Verder is het secretariaat van de Economische Programmaraad Zuidvleugel (EPZ)
gesitueerd bij lnnovation Quarter. Daarnaast is er hulp bij toetsing van de voorstellen voor
haalbaarheids- en innovatie-adviesprojecten(de MIT werkzaamheden) Ten slotte voert lQ vanaf
2018 de Roadmap Next Economy uit. Er is een bijdrage van € 250.000 voor Roadmap Next
Economy en een bijdrage van € 700.000 ten behoeve van fase 2 van het SMITZH programma (=
Smart Manufacturing industriële Toepassing in Zuid-Holland) nodig. De bijdrage van € 700.000
aan fase 2 van het SMITZH programma is onder voorbehoud van betaling van het ministerie (via
het provinciefonds). Voorgesteld wordt om de begrotingssubsidie te verhogen met een bedrag
van € 950.000 tot € 2.722.250.
Begrotingssubsidie voor W2C i.o. KVK 1355022 (doel 3.1)
ln de voorjaarsnota 2017 is, als onderdeel van de extra investeringsimpuls, een bedrag van €
7.500.000 gereserveerd voor een bijdrage aan de transitie van het chemiecluster in de
Rotterdamse haven. Het project Waste to Chemistry is aan deze transitieopgave gekoppeld. Het
gaat hierbij om de realisatie van een fabriek in de Rotterdamse haven die afvalstoffen zal
omzetten naar duurzame chemische bouwstenen (methanol). De provincie werkt in de
projectuitwerking naast de private initiatiefnemers samen met andere publieke partijen (zoals de
gemeente Rotterdam en rijksoverheid). Voorgesteld wordt om een begrotingssubsidie van €
7.500.000 op te nemen.
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Begrotingssubsidie voor Rijkswaterstaat voor de aanpassing van de aansluiting A16/N3 (doel
2.2).
Rijkswaterstaat past vanaf 2018 de aansluiting A16/N3 aan. In 2013 hebben Rijk en regio
besloten om het project, in gewijzigde vorm, door te zetten met extra financiële middelen (PS
besluit 10 oktober 2013). Na vertraging in de procedure voor bestemmingsplanwijziging is het
bestemmingsplan inmiddels aangepast en kunnen de werkzaamheden in 2018 aanvangen. Voor
de provinciale bijdrage aan de aansluiting A16-N3 (onderdeel programma aansluitingen) wordt
conform afspraak in het BO-MIRT het budget geïndexeerd tot oplevering van het project. De
verhoging is opgenomen in het Kaderbesluit Infrastructuur 2018. Het betreft een verhoging van
de begrotingssubsidie van € 16.847.000 met een bedrag van € 306.000. Voorgesteld wordt om
een begrotingssubsidie voor een bedrag van € 17.153.000 op te nemen.
De volgende uitvoerings- of subsidieregelingen:
1.6.36 Subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 (doel 3.6)
De provincie ontvangt jaarlijks van het Rijk € 3 miljoen voor de restauratie van rijksmonumenten.
Hiervan wordt 50% ingezet voor de restauraties van rijksmonumenten buiten de erfgoedlijnen via
de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013. De andere 50% wordt
ingezet via de subsidieregeling Erfgoedlijnen Zuid-Holland. Daarnaast wordt € 150.000 aan
provinciale middelen ingezet voor de herbestemming van rijksmonumenten gekoppeld aan de
restauraties via de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013. Door het
subsidieplafond § 2 Restauratie rijksmonumenten te verhogen met € 506.000 en te verhogen
met de vrijgevallen middelen voor een bedrag van € 211.000 wordt het deelplafond restauratie
opgehoogd tot een bedrag van € 4.171.000. In totaal komen 19 restauraties voor subsidie in
aanmerking.
Door de niet-bestede middelen § 3 Herbestemming rijksmonumenten in 2017 betreffende een
bedrag van € 250.000 en met deze vrijgevallen middelen het deelsubsidieplafond te verhogen
met dit bedrag is het mogelijk dat alle daarvoor in aankomende restauraties (4) kunnen worden
gerealiseerd.
Voorstel is dat Gedeputeerde Staten de deelplafonds vaststellen op € 4.171.000 voor § 2
Restauratie rijksmonumenten en € 650.000 voor § 3 Herbestemming rijksmonumenten
Voorstel van Gedeputeerde Staten is om het hoofdplafond te verhogen tot € 4.821.000. dit heeft
tot gevolg dat door Provinciale Staten het hoofdsubsidieplafond moet worden vastgesteld op
€ 4.821.000.
1.6.73 Subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland 2016 (doel 3.6)
Er zijn meer voor subsidie in aanmerking komende aanvragen ingediend dan het subsidieplafond
toelaat. Met de ophoging van het subsidie is het mogelijk om alle daarvoor in aanmerking
komende aanvragen (20) te honoreren. Het oorspronkelijke plafond bedraagt € 150.000. Voorstel
is om het plafond met € 215.000 te verhogen tot € 365.000. Aan Provinciale Staten wordt
voorgesteld om het subsidieplafond vast te stellen op € 365.000.
1.6.75 Subsidieregeling Gebiedsprogramma’s Groen Zuid-Holland (doel 1.5).
Sinds begin 2017 is met de subsidieverlening voor gebiedsprogramma’s in Zuid-Holland een
traject gestart waarin op basis van netwerkend werken gebiedsprogramma’s zijn opgesteld in
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overleg met de betrokken partijen (landschapstafel). In de regio Groene Hart treedt de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk als penvoerder op voor de Agenda Landbouw Gouwe Wiericke en
Krimpenerwaard. De Proeftuin Krimpenerwaard maakt onderdeel uit van de Agenda Landbouw
Gouwe Wiericke en Krimpenerwaard. Er was nog geen subsidieplafond voor 2018 vastgesteld
omdat tot voor kort nog niet duidelijk was wanneer de aanvraag precies zou worden ingediend als
uitwerking van de Agenda Landbouw Gouwe Wiericke en Krimpenerwaard. De bijdrage is
bestuurlijk toegezegd, omdat de voorziene dekking uit de POP3 middelen niet haalbaar bleek als
gevolg van de daaraan gekoppelde regelgeving, die programmatisch werken in de weg staat. De
middelen zullen eveneens worden ingezet om individuele ondernemers de kans te bieden om
succesvolle POP3 aanvragen te doen binnen de ‘proeftuin’. Ook de gemeente Krimpenerwaard
stelt € 1,2 miljoen beschikbaar voor dit doel. Alle middelen samen en het op te bouwen
agrarische netwerk in het gebied moeten een substantiële stimulans geven aan de
verduurzaming van de landbouw in de Krimpenerwaard. Gevraagd wordt aan Provinciale Staten
om het subsidieplafond voor 2018 vast te stellen op € 695.000.
1.6.77 Subsidieregeling Bevorderen Intergemeentelijke Samenwerking Zuid-Holland (doel 4)
De subsidieregeling draagt in positieve zin bij aan het bereiken van de beleidsdoelen uit de
provinciale begroting, te weten het bevorderen van robuuste gemeenten en bevorderen van
intergemeentelijke samenwerking Het subsidieplafond wordt jaarlijks bij de najaarsnota ingediend
voor het volgende jaar. In 2017 is dat verzuimd om voor 2018 te regelen. Daarom wordt dit
alsnog bij de voorjaarsnota gerepareerd. Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om het
subsidieplafond voor 2018 vast te stellen op € 200.000.
1.6.78 Subsidieregeling Lokale Initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017 (Doel 3.2)
De subsidieregeling draagt bij in positieve zin bij aan het bereiken van de beleidsdoelen uit de
provinciale begroting , te weten het bevorderen van robuuste gemeenten en bevorderen van
intergemeentelijke samenwerking. Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om het
subsidieplafond voor 2018 te verhogen met € 2.500.000 tot € 4.500.000.
1.6.81 Subsidieregeling opruiming Drugsafval Zuid-Holland 2018 (doel 1.6) aanvraag periode 1
juli 2018 tot en met 30 september 2018.
De regeling 2018 is het verstrekken van subsidie tot een maximum van 50% van de kosten in
verband met het opruimen van drugsafval achtergelaten op een bepaalde locatie en de hieruit
voortvloeiende mogelijke bodemverontreiniging. Voor het opruimen van drugsafval is landelijk
geld beschikbaar gesteld door het Rijk en voor de provincie Zuid-Holland is dit voor 2018 een
bedrag van € 10.222. daarnaast bleef uit de subsidieregeling van 2017 € 32.827 onbenut. Dit
bedrag wordt nu doorgeschoven naar 2018, zodat het subsidieplafond op € 43.049 komt. Indien
er subsidiegelden overblijven in 2018 dan zal in 2019 de aanvraagperiode open worden gesteld
tot het subsidieplafond is bereikt. Aan Provinciale Staten wordt voorgesteld om het
subsidieplafond vast te stellen op € 43.049.
1.6.84 Subsidieregeling Energie op bedrijventerreinen Zuid-Holland (doel 3.5)
In het 'Vraaggericht Bedrijventerreinenbeleid"is vastgesteld dat het wenselijk is dat de
ondernemers op bedrijventerreinen zich gezamenlijk organiseren en plannen ontwikkelen voor
maatregelen die gericht zijn op het verhogen en in stand houden van de kwaliteit en
duurzaamheid van het bedrijventerrein. de business cases voor gezamenlijke
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energiemaatregelen laten vaak een onrendabele top zien. Deze subsidieregeling verkleint deze
onrendabele top en maakt daarmee realisatie van duurzame energieopwekking op
bedrijventerreinen mogelijk. Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om het subsidieplafond voor
2018 vast te stellen op € 1.000.000.
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Ontwerp-Besluit
Provinciale Staten van Zuid-Holland,
Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 15 mei 2018, met het besluitnummer PZH2018-646031475;
Gelet op Artikel 216 van de Provinciewet en financiële verordening provincie Zuid-Holland 2017,
artikel 5;
Gelet op art.3, lid 1, lid 2 en lid 4 en art. 5, lid 1 van de Algemene subsidieverordening Zuid-

Holland 2013 (Asv).
Besluiten:
1.

Vast te stellen de Voorjaarsnota 2018;

Met betrekking tot programmareserves:
1a De looptijd van de reserve Implementatie Omgevingswet te verlengen van 2020 naar
1b

2021.
Toe te voegen de reserve “Waste to Chemistry” aan programmareserve 3, voor doel,
functie en einddatum, zie bijlage 4

Met betrekking tot begrotingssubsidies en subsidieplafonds 2018
2. In te stemmen met aanpassing van de subsidieplafonds in de begroting van twaalf
begrotingssubsidies, te weten:
2a De begrotingssubsidie 2018 voor het Natuur- en recreatieschap Zuid Westelijke Delta voor
een bedrag van € 2.000.000.
2b
2c

De begrotingssubsidie 2018 voor de Stichting Wandelnet voor een bedrag van € 51.990.
De begrotingssubsidie 2018 voor de Stichting Landelijk Fietsplatform voor een bedrag van
€ 59.672.

2d

De begrotingssubsidie 2018 voor de Gemeente Midden-Delfland voor een bedrag van €
695.000.
De begrotingssubsidie 2018 voor F Franzen B.V. voor een bedrag van € 780.000.

2e
2f
2g
2h

De begrotingssubsidie voor de Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek
Instituten ten behoeve van het SRON-gebouw voor een bedrag van € 7.000.000.
De begrotingssubsidie 2018 voor Nieuw Reijerwaard voor een bedrag van € 9.000.000.

2i

De begrotingssubsidie voor de Gemeente Rotterdam ten behoeve van het Global Centre of
Excellence Climate Adaptation voor een bedrag van € 250.000.
De begrotingssubsidie 2018 voor Agrarische Natuurvereniging Vockestaert (IODS) voor een

2j
2k

bedrag van € 750.000.
De begrotingssubsidie 2018 voor Innovation Quarter voor een bedrag van € 2.722.250.
De begrotingssubsidie 2018 voor W2C i.o. (KVK 1355022) een bedrag van € 7.500.000.

2l

De begrotingssubsidie 2018 voor Rijkswaterstaat voor een bedrag van €17.153.000.
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3. In te stemmen met opname in de begroting van zeven subsidieregelingen te weten:
3a Het subsidieplafond voor 1.6.36 Subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten Zuid3b
3c
3d
3e
3f
3g

Holland 2013 vast te stellen op € 4.821.000.
Het subsidieplafond voor 1.6.73 Subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland
2016 vast te stellen op € 365.000.
Het subsidieplafond voor 1.6.75 subsidieregeling gebiedsprogramma’s Groen vast te stellen
op € 695.000.
Het subsidieplafond voor 1.6.77 subsidieregeling Bevorderen Intergemeentelijke
Samenwerking Zuid-Holland vast te stellen op € 200.000.
Het subsidieplafond voor 1.6.78 Subsidieregeling Lokale Initiatieven energietransitie ZuidHolland 2017 vast te stellen op € 4.500.000.
Het subsidieplafond voor 1.6.81 subsidieregeling opruiming drugsafval Zuid-Holland 2018
vast te stellen op € 43.049.
Het subsidieplafond van 1.6.84 subsidieregeling Energie op bedrijventerreinen Zuid-Holland
vast te stellen op € 1.000.000.

Den Haag, 27 juni 2018

Provinciale Staten van Zuid-Holland,
griffier,
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Bijlagen:
Voorjaarsnota 2018

Den Haag, 15 mei 2018

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
wnd. secretaris,

voorzitter,

ir. J.C. van Ginkel MCM

drs. J. Smit
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