Haarlem, augustus 2013
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Onderwerp: Zomernota 2013
Bijlagen: ontwerpbesluit, zomernota

1 Inleiding
Als onderdeel van de door Provinciale staten
vastgestelde planning en control cyclus bieden
wij u hierbij de zomernota 2013 aan.
De zomernota is een tussentijdse rapportage en
bijstelling van de begroting conform artikel 2.4
van de financiële verordening 2011 NoordHolland.
Deze zomernota is opgesteld volgens het door uw
Staten vastgestelde format.
De zomernota is een wijziging van de begroting
en bevat voorstellen tot bijsturing van het beleid,
in de vorm van gewijzigde output, en voorstellen
tot bijstelling van de programmabudgetten.
Daarnaast zijn in deze voordracht een aantal
aparte besluiten met betrekking tot de instelling
en inzet van reserves opgenomen. Op verzoek van
uw Staten zijn deze los aan de voordracht toe
gevoegd en niet meer in de zomernota zelf
opgenomen.

2 Beleidsmatige ontwikkelingen
De voorstellen tot bijsturing van het beleid zijn
vormgegeven als bijstellingen van de output en
soms ook als voorstellen tot bijstelling van de
doelenboom. Voorstellen tot wijziging van de
doelenboom zijn ook grafisch verwerkt, waarbij
in het begrotingsjaar vervallen doelen grijs zijn
gemaakt. Bij het betreffende doel is conform het
format een toelichting op de wijziging
opgenomen.
De zomernota is naar zijn aard een afwijkingen
rapportage. Daarom zijn alleen die onderwerpen
vermeld, waarvoor een besluit tot bijstelling van
programmabudgetten of output door Provinciale
staten wordt gevraagd. Niet vermelde onder
werpen verlopen conform de begroting.

3 Toelichting op de financiële bijstellingen
in de zomernota
In de diverse financiële tabellen vindt u in de
kolom ‘Mutaties zomernota’ zowel de verwerking
van de budgetkaders zoals u die hebt vastgesteld

1

bij de kaderbrief als de nieuwe ontwikkelingen in
deze zomernota. In de toelichtingen is aan
gegeven welk deel mutaties betreft uit de kader
brief.
Na vaststelling van de kaderbrief in mei 2013
heeft een aantal autonome ontwikkelingen
plaatsgevonden, zoals de meicirculaire van het
provinciefonds. Ook zijn, zoals gebruikelijk bij de
zomernota, de meest recente gegevens over ont
wikkelingen in incidentele posten zoals dividen
den, afrekeningsverschillen en ontwikkelingen
in de intern doorbelaste rente in beeld gebracht
en verwerkt. Daarnaast heeft een beoordeling
van de reserves en de actualisatie van de
programmabudgetten op basis van recente
beleidsontwikkelingen en beleidsambities
plaatsgevonden.
In de toelichtingen bij de financiële mutaties
vindt u
1	Bij de programma’s: toelichtingen op de
mutaties die bepalend zijn voor het saldo (niet
neutrale mutaties);
De toelichtingen op deze niet neutrale mutaties
zijn hieronder samengevat in de ‘zomernota in
één oogopslag’ Deze zijn toegelicht bij de finan
ciële tabellen bij de budgettabellen per pro
gramma. Hierbij is aangegeven of een mutaties
voortvloeit uit de door u vastgestelde kaderbrief.
2	Bij de operationele doelen: toelichtingen op
alle mutaties, bijvoorbeeld ook bijstellingen
van kasramingen uit reserves.
Niet iedere neutrale mutatie is afzonderlijk
toegelicht. Er is een grens aangehouden van
€ 100.000 per afzonderlijke mutatie. Mutaties
onder de € 100.000 worden daarom meestal niet
toegelicht. Daardoor is het saldo van de bedragen
die bij de toelichtingen per operationeel doel per
kostencategorie worden vermeld niet altijd gelijk
aan het totale bedrag aan neutrale mutaties. Het
saldo van alle neutrale mutaties over de hele
begroting bedraagt €0.
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Onderwerp
Totaal: Begroting 2013 voor verwerking mutaties kaderbrief 2014/Zomernota*

Bedragen *
€ 1.000.000
-3,6*

Voordelig

A1. M
 utaties begroting 2013 door PS vastgesteld bij de kaderbrief 2014 n.a.v. motie 7-16.
(Status Al: door PS vastgesteld)
A2. I n de kaderbrief opgenomen financiele kaders, beleidsontwikkellingen en begrotingsmaatregelen voor 2013, verwerkt in de zomernota. (Status A2: Uitgewerkt en in zomernotavoorstellen opgenomen)
Kaderbrief 2014

2,2

Nadelig

Totaal: Begroting 2013 na de kaderbrief 2014

1,3

Nadelig

3,7

Nadelig

2,7

Ontwikkelingen algemeen financieel kader
B. Meicirculaire provinciefonds
C. Rente

1,9

Nadelig

D. Dividenden

-2,7

Voordelig

E. Actualisatie stelpost afrekeningsverschillen

-6,2

Voordelig

F. Onttrekking reserve Huisvesting
G. Vrijval reserves (TWIN-H en res. Fac.kst) en doeluitkeringen (ISV en BLS)

0,2

Nadelig

-0,8

Voordelig

-2,8

Voordelig

Ontwikkelingen programmabudgetten
H. Budgetverlagingen/opbrengstverhogingen
I. Budgetverhogingen/opbrengstverlagingen
Totaal: Geraamd saldo begroting 2013 na zomernota

4,6
-0,8

Nadelig
Voordelig

* In de kaderbrief staat hier 3,5 voordelig. Dit
betreft een afrondingsverschil in de kaderbrief

Toelichting op de tabel
Algemeen financieel kader (Punten A t/m G)
A	Mutaties volgend uit de kaderbrief zijn toe
gelicht bij de financiële programmatoelich
tingen. Samengevat betreft het de volgende
mutaties:

Specificatie verwerking van de mutaties uit de Kaderbrief 2014
OD

Omschrijving onderwerp

Status (zie tabel
hierboven)

Mutatie Begroting
2013

1.1.1

Kabinetszaken (algemeen)

A2

0,2

2.1.2

Variabel onderhoud prov. Wegen

A2

5,6

2.2.1

Provinciale Infrastructuur

A2

70,0

3.2.2

Grondwater

A2

0,1

4.1.1

Milieubeleidplan, projecten en comm. (Motie 7-16)

A1

0,6

4.2.1

Duurzame energie projecten (Motie 7-16)

A1

1,0

5.3.1

Arbeidsmarkt

A2

0,3

5.3.1

Kenniseconomie (Motie 7-16)

A1

0,5

5.3.1

Dividend nutsbedrijven

A2

1,8

5.3.2

Dividenden deelnemingen

A2

0,1

5.3.4

CO2 transport (Motie 7-16)

A1

0,1

7.1.1

Stelpost opvangen macro-ec. tegenvallers

A2

-8,0

7.1.1

Renteresultaat

A2

3,1

7.1.1

Dividendopbrengsten

A2

0,5

7.1.1

Motorrijtuigenbelasting

A2

2,1

7.1.2

Algemene Reserve

A2

-73,0

Totaal

2

4,9
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B	De meicirculaire 2013 van het provinciefonds
geeft in 2013 per saldo een € 3.7 miljoen nade
liger beeld dan verwacht bij de kaderbrief. In
dit saldo is tevens het voordelige resultaat
opgenomen van de afrekening 2012 van
€ 115.000. Daarnaast heeft een budgetneu
trale verwerking plaatsgevonden van ver
hogingen van decentralisatieuitkeringen.
Een specificatie hiervan is opgenomen in
programma 7 van de zomernota.
C	Door de lagere rentestand en door lagere
boekwaardes (o.a. door afschrijven op de
huisvesting bij de jaarrekening 2012 en lagere
investeringen) is de interne rente per saldo
(diverse programma’s) € 1,9 miljoen nadelig
D	Dividenden worden prudent geraamd in de
begroting vanwege het onzekere karakter.
Pas gedurende het jaar bij de kaderbrief of
zomernota, wanneer de werkelijke dividen
den bekend zijn, worden deze als incidentele
baat op de begroting gebracht. De meevaller
van € 2,7 miljoen in deze zomernota betreft
grotendeels een meevallend dividend op
N.V Afvalzorg Holding in programma 4.
E	Jaarlijks bij de zomernota wordt de stelpost
afrekeningsverschillen financieel admini
stratief beoordeeld op basis van de in de
financiele verordening vastgelegde criteria.
Hieruit blijkt dat het resultaat van de te ver
wachten afrekeningsverschillen € 6,2 miljoen
voordeliger wordt dan eerder geraamd. Het
totaal aan afrekeningsverschillen 2013 komt
daarmee op € 7,2 miljoen.
F	Door de incidentele afwaardering bij de jaar
stukken 2012 (pag. 170 jaarstukken 2012) ten
laste van de reserve Huisvesting van het oude
activum ‘aankoop kantorencomplex en winkel

ruimte Houtplein’ zijn minder middelen in
de reserve aanwezig voor toekomstige dek
king van huisvestingslasten. Omdat er
minder dekking voor huisvestingslasten is,
ontstaat een nadeel van € 0,2 miljoen.
G	Beoordeling reserves. Bij de zomernota
worden reserves, kasramingen en balans
posten beoordeeld op basis van de regelgeving
en worden eerdere PS-besluiten met betrek
king tot reserves financieel vertaald. Dit
resulteert in de bijstelling van kasramingen
en een aantal niet neutrale actualisaties. In
2013 ontstaat een vrijval van € 0,8 miljoen.
Budgetverhogingen en -verlagingen van de
reguliere budgetten (Punten H en I)
Bij de zomernota wordt de stand van zaken
opgemaakt van alle programmabudgetten.
Hierbij wordt beoordeeld of restantbudgetten
nog nodig zijn of dreigen te worden over
schreden. Zo nodig worden hiervoor in deze
zomernota besluiten tot begrotingswijziging
voorgelegd. Conform de wens van uw Staten zijn
deze niet neutrale wijzigingen in deze voordracht
niet gesaldeerd, maar apart vermeld per operatio
neel doel. De verhogingen en verlagingen zijn
hieronder in de tabellen gespecificeerd. Er wordt
volstaan met een korte indicatie van het onder
werp en een korte toelichting. Een uitgebreidere
toelichting is te vinden in de zomernota bij de
financiële tabellen per programma.
Budgetneutrale wijzigingen, bijvoorbeeld bij
verschuivingen van door PS geaccordeerde
projecten in de tijd, waarbij tegenover een
verhoging van lasten een onttrekking aan een
reserve of verhoging van baten staat, zijn zoals
gebruikelijk toegelicht bij de operationele doelen.

H Specificatie niet neutrale budgetverlagingen en opbrengstverhogingen
Programma

Onderwerp

Toelichting

Specificatie

Gedeputeerde
Staten

OD 1.1.1 Het college van GS heeft in 2012 minder gedeclareerd dan begroot. Op basis hiervan is het budget voor 2013
met 100.000 naar beneden bijgesteld.

-100.000

Oud-leden GS

OD 1.1.1 De voorziening voor de nabestaande- en ouderdomspensioenen van voormalige en huidige GS-leden wordt
jaarlijks opnieuw beoordeeld. De begroting van de storting in
de voorziening kan met € 221.000 worden verlaagd.

-221.000

Bedrag per OD
-321.000

1

-1.502.000

2
Onderhoud
wegen

OD 2.1.2 Inverdieneffect vast onderhoud 2013 N201/
multidisciplinaire contracten.

Schades
wegen

Hogere raming opbrengsten schades

Geen

Technische correctie baten BDU-middelen.

Activiteiten
rond
waterkwaliteit

OD 3.2.1 Verschuiving tussen jaren van rijksgeld voor de
plaatsing van publieksborden bij zwemplekken

-1.200.000
-275.000
-27.000
-171.000
-171.000

-774.000

5
Structuurvisie

3

OD 5.1.3 Verwachte onderbesteding op het budget voor de
structuurvisie

-84.000
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Programma

Onderwerp

Toelichting

Specificatie

Metropool
regio
Amsterdam

OD 5.1.3 Ingeplande werkzaamheden door externe inhuur
kunnen binnen de organisatie worden uitgevoerd.

Tankstations

OD 5.1.3 Aanpassing van de tarieven op het huidige prijspeil
tankstations en gebaseerd op een vaste vergoeding volgens
REN-methodie..

-540.000

Beheer en
onderhoud
gronden

OD 5.1.3 Hogere pachtontvangsten

-100.000

-50.000

Totaal voordelige bijstellingen

I

Bedrag per OD

-2.768.000

Specificatie niet neutrale budgetverhogingen en opbrengstverlagingen
Programma

Onderwerp

Toelichting

Specificatie

Wachtgelden

OD 1.1.1 Het budget voor wachtgelden aan voormalige
leden van GS wordt jaarlijks beoordeeld. Op basis van de
recente gegevens moet het budget met € 35.000 worden
opgehoogd.

35.000

Bibob

OD 1.1.2 Er zullen minder onderzoeken in het samenwerkingsverband met Utrecht en Flevoland uitgevoerd dan
geraamd.

111.000

146.000

1

1.000.000

2
Gladheidsbestrijding

OD 2.1.2 Vanwege de strenge winter januari /april 2013 is er
meer gestrooid, het beschikbare budget is nagenoeg besteed
en moet worden bijgeraamd om strooien in de volgende
winterperiode mogelijk te maken.

1.000.000

265.000

3
Waterschappen

OD 3.2.1. Bijdrage aan HNK voor terugbetaling wegenheffing A'dam Noord.

265.000

Locatie-gebonden subsidies
en stedelijke
vernieuwing

OD 5.1.1. Vrijgevallen gelden uit doeluitkeringen worden
toegevoegd aan de reserve Actieprogramma 2010. (Dit
nadeel staat tegenover een voordeel door vrijval van
hetzelfde bedrag in regel G)

409.000

Beheer
gronden

OD 5.1.3 Éénmalige sloopkosten kassengebied Rozenburg
en verhoging kosten beheer en onderhoud gronden
Wieringerrandmeer.

455.000

Waterschapsbelasting

Verhoging waterschapsbelasting

137.000

1001.000

5

2.000.000

6
200-banenplan

OD 6.3.3. Bij de kaderbrief 2014 is € 2,000,000 toegekend
voor 200banenplan in 2014 (Uitvoeren Motie duurzame
economie). Dit budget wordt naar 2013 geschoven.

Beheer
winkels en
parkeren
Houtplein

OD 7.1.1. Minder verhuuropbrengsten dan geraamd.

2.000.000

100.000

7

Div.
Totaal nadelige bijstellingen

4

Bedrag per OD

Overige kleine mutaties

100.000

50.000

50.000
4.562.000
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4 Nieuwe reserves (besluit 4 t/m 6)
Naam

Reserve Groen

Functie

Bestemmingsreserve voor de verwerving en inrichting van groen.

Doel

Het realiseren van het beleid vastgelegd in de Agenda Groen (PS 2013) met betrekking de ecologische
hoofdstructuur inclusief ecologische verbindingen en ontsnipperingsmaatregelen, de realisatie van
Recreatie om de Stad (RODS) en recreatieve routes. De uitvoering wordt geprogrammeerd in het
jaarlijks door GS vast te stellen en zo nodig te actualiseren Programma Groen.
De reserve Groen is de opvolger van de Bestemmingsreserve ILG, waarvan de oorspronkelijke functie,
met ook landbouw, water en milieudoelen, is vervallen na het ontbinden van de bestuursovereenkomst
ILG.

Programma

De uitvoering valt onder programma 5-Ruimte.

Voeding

De storting bedraagt €57.312.000, bestaande uit een eenmalige storting van € 50.700.000 uit de
bestemmingsreserve ILG, bedoeld voor verwerving en inrichting, een storting van € 1.814.000
betreffende de resterende middelen uit de Reserve Voorbereidingskosten Groenprojecten (t.b.v. VAT
kosten), € 276.000 uit het budget Recreatieve Verbindingen, € 18.000 uit het budget Procesgeld Groen
(ontwikkeling landschap) en € 15.000, zijnde ontvangen middelen van RWS (prijs Koopmanspolder).
Daarnaast n.a.v. de meicirculaire 2013 van het provinciefonds- een eenmalige storting zijnde de
decentralisatie uitkering Natuur (€ 4.489.000).
Jaarlijks wordt de reserve Groen conform Kaderbrief 2014 gevoed met respectievelijk: € 8,0 mln. (2014),
€ 11,4 mln. (2015), € 6,6 mln. (2016) en € 9,0 mln. (2017).

Looptijd

De Reserve Groen wordt op 31 december 2017 geëvalueerd

Besluitvormingsprocedure

Op basis van de vaststelling in GS van het Programma Groen worden de benodigde middelen voor
verwerving, inrichting en voorbereidingskosten voor groenprojecten geraamd in de begroting en op
basis van realisatie onttrokken aan de reserve. Daarnaast worden voor groene uitvoeringsregelingen
m.b.t. verwerving en inrichting door GS subsidieplafonds vastgesteld.

Naam

Reserve Groene Uitweg

Functie

Bestemmingsreserve voor de uitvoering van de projecten uit het Programma ‘De Groene Uitweg’.

Doel

Het uitvoeren van het programma De Groene Uitweg. Dit programma heeft tot doel om de landschappelijke kwaliteiten van de Vechtstreek te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Het programma
maakt onderdeel uit van het pakket van Groen Blauwe investeringen die zijn gekoppeld aan de
uitvoering van het Stroomlijnalternatief Schiphol Amsterdam Almere (SAA).
Diverse projecten vallen onder de zes thema’s, zoals beschreven in de Noordvleugelbrief uit 2006. De
thema’s zijn: Natuurboulevard / Waterberging Horstermeer/Recreatieve vaarverbindingen/Fietspaden
en -bruggen/Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie / Behoud weidelandschap.
Het programma is vastgesteld door Gedeputeerde Staten en wordt met regelmaatgeactualiseerd.

Programma

De uitvoering valt onder programma 5-Ruimte.

Voeding

Een eenmalige storting van de resterende voor de Groene Uitweg bestemde middelen uit de bestemmingsreserve ILG ad € 36.487.000.

Looptijd

De reserve loopt door tot en met het einde van het programma. Naar nu kan worden ingeschat is dit tot
en met 2022.

Besluitvormingsprocedure

De benodigde middelen worden volgens de planning zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma
Groene Uitweg als kasraming in de begroting opgenomen en aan de reserve onttrokken.

Naam

Kwaliteitsfonds bloemendalerpolder

Functie

Bestemmingsreserve

Doel

Via de bestemmingsreserve kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder wordt uitvoering gegeven aan de
provinciale verplichtingen in de Samenwerkings- en Uitvoeringsovereenkomst (SUOK) Bloemendalerpolder. Primair doel van de bestemmingsreserve is het realiseren van een extra kwaliteitsimpuls in het
plangebied Bloemendalerpolder voor zowel het groen-blauw als de openbare ruimte. Vanuit de reserve
zullen investeringen worden gefinancierd die zorgen voor een hoger kwaliteitsniveau van deze
onderdelen van de gebiedsontwikkeling. Daarnaast dient de reserve om op termijn conform de afspraak
in de SUOK de provinciale vergoeding van de grondinbreng door de gemeente Weesp (max. €440.000)
uit te keren.

Programma

5

Voeding

2 miljoen uit TWIN-H, project OV-knooppunten, 1,5 miljoen uit de reserve Groene uitweg, € 440.000 uit
het budget uitvoering projecten structuurvisie 2013 en 1,5 miljoen uit algemene middelen.

Looptijd

Voor de duur van het ontwikkelingsproject (Bestedingen vanaf 2018 t/m maximaal 2025)

Besluitvormingsprocedure

Bij de begroting of begrotingswijziging worden kasramingen op de begroting gebracht.

5
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5 Nieuwe besluiten t.l.v. reserves (besluit 7
t/m 9)
Besluit 7:
Bij de Zomernota 2010 hebben PS binnen de
bestemmingsreserve Actieprogramma 2010
(AP2010) voor het Participatiefonds DE € 1 miljoen
gereserveerd (€ 500.000 voor projectmanage
ment-kosten en € 500.000 voor de dekking van
rentelasten). Inmiddels is het budget samen
gevoegd en is er tot nu toe reeds € 300.000
beschikbaar gesteld t.b.v. voorbereidingskosten
(inhuur extern bureau). Nu 6 mei 2013 door PS het
Participatiefonds Duurzame Economie NoordHolland (PDE-NH) is ingesteld, wordt voorgesteld
de resterende middelen ad € 700.000 ter dekking
van de uit het Participatiefonds voortkomende
projectmanagementkosten beschikbaar te
stellen.

Besluit 8:
Betreft een eenmalige overheveling van reserve
Stedelijke Vernieuwing naar de reserve Actie
programma 2010, waarin € 4,6 miljoen wordt
toegevoegd aan de middelen Provinciale Woon
visie 2011-2020 t.b.v. het nog aan PS voor te leggen
project Binnenstedelijk Wonen.

Besluit 9:
Twee doeluitkeringregelingen ‘Stedelijke ver
nieuwing’ en ‘Besluit lokatiegebonden subsidies’
zijn afgerond. Hiervan is een bedrag van
€ 409.000 over. Volgens de regelgeving is dit
bedrag vrij besteedbaar. Voorgesteld wordt dit
bedrag ter beschikking te stellen voor de provin
ciale Woonvisie en daartoe te storten in de
reserve Actieprogramma 2010.

6 Krediet huisvesting (besluit 10)
Bij de voordracht van 9 november 2009 inzake de
Huisvesting provinciale organisatie/Programma
‘Een nieuw huis’ is een investeringskrediet ver
strekt voor de renovatie van het provinciekantoor
Houtplein 33 van € 62.200.000. Op 23 mei 2011 is
dit investeringskrediet verlaagd met € 2.164.000
ter dekking van de ophoging van het investe
ringskrediet voor de verbouwing van het bestuurs
centrum Dreef 1 en 3, dit onder andere voor de
realisatie van de tweelaagse ondergrondse
parkeergarage. Vervolgens is bij de zomernota
2012 het krediet verlaagd met € 10.000.000 onder
andere vanwege gerealiseerde aanbestedings
voordelen, een lage bouwrente en het vrijvallen
van het budget voor loon en prijsstijgingen.
Hiermee kwam het investeringskrediet uit op
€ 50.036.000.
Echter gezien de afrondende fase van het project
is het zeer realistisch dat op het investerings
krediet meer zal worden overgehouden. Het
voorstel is om het krediet met € 8.036.000 te
verlagen. Dit is voornamelijk het resultaat van

6

het uitblijven van tegenvallers waardoor met
name is overgehouden op de posten onvoorzien,
de vaste voorzieningen (maatwerk meubilair), de
advieskosten en de bouwrente. Hiermee komt het
investeringskrediet renovatie van het provincie
kantoor Houtplein 33 uit op € 42.000.000.
De verwachting is dat het investeringskrediet
voor de renovatie van het provinciekantoor
Houtplein 33 in het najaar 2013 definitief kan
worden afgesloten. Hierover zal een separate
verantwoording worden opgesteld in de vorm van
een voordracht

7 Voorstel
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig
het bijgaande ontwerpbesluit.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
J.W. Remkes, voorzitter.
G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
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Ontwerpbesluit

Haarlem, 23 september 2013.

Nr. 44

Provinciale Staten voornoemd,

Provinciale Staten van Noord-Holland;
gelezen de voordracht van gedeputeerde staten;

besluiten:
Met betrekking tot de zomernota:
1	De Zomernota 2013 met daarin de bijgestelde
output en doelenbomen vast te stellen;
2	De bij deze zomernota gewijzigde programma
budgetten van de begroting 2013 vast te
stellen;
3	De in deze zomernota opgenomen mutaties in
de reserves vast te stellen;
4	De nieuwe reserve ‘Groen’ in te stellen
conform het in deze voordracht opgenomen
instellingsbesluit;
5	De nieuwe reserve ‘Groene uitweg’ in te
stellen conform het in deze voordracht
opgenomen instellingsbesluit;
6	De nieuwe reserve ‘Kwaliteitsfonds
Bloemendalerpolder’ in te stellen conform het
in deze voordracht opgenomen instellings
besluit;
Met betrekking tot specifieke onderdelen
betreffende de reserves (financieel verwerkt
in de zomernota en toegelicht in hoofdstuk 5
van deze voordracht):
7	De resterende € 700.000 voor het Participatie
fonds Duurzame Energie binnen de
bestemmingsreserve Actieprogramma 2010
beschikbaar te stellen ter dekking van het
budget projectmanagementkosten van het op
6 mei 2013 ingesteld Participatiefonds
Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH);
8	Een bedrag van € 4.630.309 te onttrekken aan
de bestemmingsreserve Stedelijke vernieu
wing en te storten in de bestemmingsreserve
Actieprogramma 2010 ter toevoeging aan het
budget Provinciale Woonvisie 2010-2020;
9	Het vrijgevallen bedrag van €409.000 van de
balansposten ‘doeluitkeringen Stedelijke
vernieuwing en BLS’ te storten in de
bestemmingsreserve Actieprogramma 2010
ter toevoeging aan het budget Provinciale
Woonvisie 2010-2020.
Met betrekking tot kredieten:
10	Het investeringskrediet ‘Renovatie van het
provinciekantoor Houtplein 33’ te verlagen
met € 8.036.000 tot € 42.000.000.

7

, voorzitter.
, statengriffier.

