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Samenvatting:
In de najaarsnota 2020 worden, naast de bijstelling op het lopend begrotingjaar, voorstellen
gedaan om de begroting 2021 verder aan te scherpen. De najaarsnota 2020 dient daarom in
samenhang met de begroting 2021 gelezen te worden.

Wat willen we bereiken?
In het voorjaar werden we geconfronteerd met COVID-19. Een virus dat eerst ver weg was,
maar ook hier razendsnel leidde tot ingrijpende economische en maatschappelijke effecten.
Veel veronderstelde zekerheden en vrijheden vielen van de ene op de andere dag weg, om
maar langzaam, stukje bij beetje, weer terug te komen. Maar lang niet alle sectoren zijn weer
op het niveau van voor de crisis. Op individueel niveau zijn de blijvende gevolgen soms groot:
ontslag, slecht perspectief of zelfs blijvend letsel.
En het blijft de vraag wat ons nog te wachten staat, zelfs afgezien van een eventuele tweede
golf: moet de echte klap nog komen of hebben we die gehad? En kunnen (en willen!) we wel
terug naar hoe het was?
Tegelijkertijd spelen de grote transities nog steeds, ook al zijn die minder in de aandacht
geweest. Stikstof vraagt nog steeds om een oplossing, digitale ontwikkelingen gaan
onverminderd – en soms zelfs sneller – door, en ook de klimaatproblematiek is nog niet
opgelost. De grote kwesties onder onze strategische opgaven vragen nog steeds op een
antwoord. Maar misschien wel om een ander antwoord dat we een jaar geleden gegeven
zouden hebben.
Voor Zeeland is 2020 ook het jaar waarin duidelijk werd dat de Marinierskazerne, na jaren van
voorbereiding, toch niet doorgaat. In een zeer intensief traject van enkele maanden is een
pakket van compenserende maatregelen opgesteld, dat er toe leidt dat het Rijk in de komende
10 jaar voor een bedrag van in totaal € 650 miljoen in Zeeland gaat investeren, aan de hand
van het advies “Wind in de Zeilen – een nieuwe start” van speciaal adviseur Wientjes. Het
belang van dat advies is tweeledig: de afgesproken investeringen – die overigens maar voor
een beperkt deel via onze begroting zullen lopen – hebben grote impact op Zeeland. Het is van
belang om te zorgen dat de samenhang in het pakket gewaarborgd blijft in de komende
maanden en te monitoren dat het pakket ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Daarnaast
markeert het accepteren van dit advies ook een omslag bij het Rijk: de intentie om een nieuwe
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start te maken en in nieuwe verhoudingen samen te werken met Zeeland. Dat aanbod moeten we aangrijpen, en
ook zelf investeren in de relaties met verschillende departementen.
In deze context leggen wij onze najaarsnota aan u voor. De noodzaak om door te gaan met de strategische
opgaven is onverminderd aanwezig. De omstandigheden noodzaken ons om enerzijds maximaal te blijven
investeren, maar anderzijds ook rekening te houden met financiële vragen die uit de opgaven naar voren zullen
komen. De ruimte in de investeringsagenda is daarvoor nu beperkt, maar biedt op termijn nog steeds ruimte voor
grotere investeringen.
Onze financiën zijn gezond en tegelijkertijd dus ook begrensd. Met name op de korte termijn is de financiële
afwegingsruimte beperkt. Dat betekent onder meer dat we ons permanent de vraag zullen moeten stellen of we
nog met de goede dingen bezig zijn. Flexibiliteit betekent dat we ook weten met welke activiteiten we kunnen
stoppen, als er ruimte voor andere prioriteiten gevonden moet worden. Daarin past ook dat we in deze
najaarsnota van alle structurele vragen afwegen of het ook mogelijk die voorlopig voor drie jaar te dekken, om
daarmee een bewust keuzemoment in te bouwen om door te gaan of niet. Dit legt een belangrijk fundament over
de wijze dat we – in relatie tot de financiële vraagstukken die zich voordoen – toekomstige begrotingen gaan
opbouwen.
Waaraan kunnen we zien of alles bereikt is?
Via de jaarlijkse planning en control cyclus wordt u geïnformeerd over de voortgang van de doelen en acties uit
de begroting. De cyclus kent vier belangrijke producten:
 Voorjaarsnota (1e bijstelling lopende jaar en kaders begroting volgend jaar);
 de Begroting;
 de Najaarsnota (bijstelling van het lopende begrotingsjaar en eerste bijstelling van de begroting van
het komende begrotingsjaar); en
 de Jaarrekening.
De financiële besluiten uit de najaarsnota zullen in een later stadium via de tiende (administratieve) wijziging van
de begroting 2020 en de tweede (administratieve) wijziging van de begroting 2021 aan PS worden voorgelegd.
Ondanks dat de najaarsnota 2020 de eerste bijstelling van de begroting 2021 is, is in de eerste (administratieve)
wijziging van de begroting 2021 namelijk de omzetting van de begrotingsindeling naar uitvoeringsprogramma’s
opgenomen, die ook direct is verwerkt in de primaire begroting 2021.
Wat doen we daarvoor?
Jaarlijks worden de producten van de Planning & Control cyclus opgesteld. Inhoudelijk gaan deze producten over
het totaal van activiteiten die de Provincie voorbereidt en uitvoert teneinde haar doelstellingen te bereiken.
Wat zijn de klimaateffecten?
In de najaarsnota wordt een nadere doorkijk gegeven op onder meer de strategische opgave klimaatadaptatie en
het programma klimaat en energie.
Wat mag het kosten?
De financiële consequenties zijn uitgewerkt in de najaarsnota 2020.
Financiële consequenties externe inhuur: geraamd op (kostensoort )
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Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.

Gedeputeerde staten,
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris.
Ontwerp-besluit
De staten der provincie Zeeland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 29 september 2020, nr. 20029760;
besluiten:
In te stemmen met de Najaarsnota 2020 en de daarin opgenomen besluiten
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