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Inhoudelijk
Aanleiding

In de voorjaarsnota heeft GS aangekondigd PS in een tussentijds
zomerbericht te informeren over de gevolgen van corona op de begroting.
En om een beeld te schetsen voor de gevolgen van de crisis voor Zeeland.
Dit ligt ter behandeling aan u voor.

Bevoegdheid

Provinciale Staten

Wat stellen GS voor?

Kennis te nemen van de informatie.

Toelichting

Gevolgen van de crisis voor Zeeland
 De primaire rol om sectoren te ondersteunen ligt bij de
Rijksoverheid. Wel is in de voorjaarsnota € 2 miljoen beschikbaar
gesteld voor het naar vermogen ondersteunen van het ‘brede’
MKB, bijvoorbeeld door Rijksregelingen zo toegankelijk mogelijk te
maken.
 Waar nodig is wordt coulance toegepast bij het vaststellen van
subsidies.
 Voor het OV heeft de minister van I&W een compensatiepakket van
€1,5 miljard toegezegd, de verliezen binnen de concessie openbaar
vervoer en van de Westerscheldeferry worden (voor 93-95%)
meegenomen binnen deze beschikbaarheidsvergoeding.
 De compensatie van de Zeeuwse scholierenabonnementen voor de
maanden april en mei worden meegenomen in de aanvraag voor
de beschikbaarheidsvergoeding. Indien er geen vergoeding vanuit
de beschikbaarheidsvergoeding mogelijk is komt er in de
najaarsnota een voorstel om deze compensatie uit Provinciale
middelen te dekken.
 Passages in de Westerscheldetunnel zijn fors gedaald er wordt een
inkomstenderving van ongeveer €5 miljoen verwacht, dit zal tot
uitdrukking komen in lagere dividenduitkeringen aan de provincie
 De coronacrises legt ook druk bij de financiële posities van
gemeenten. Een verdere verslechtering van de financiële positie
van de gemeenten kan tot gevolg hebben voor het participeren in
interbestuurlijke opgaven. GS verleent gemeenten coulance in het
indienen van de stukken voor financieel en interbestuurlijk toezicht.
Cultuurfonds
 Als aanvulling op de door het Rijk genomen maatregelen voor de
landelijke culturele sector heeft GS het initiatief genomen om een
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Zeeuws Stimuleringsfonds Cultuur te vormen. Het fonds draagt bij
aan investeringen in het nieuwe seizoen en aan het stimuleren van
werkgelegenheid binnen het cultuurveld en andere domeinen.
Aan het fonds wordt €300.000 toegevoegd vanuit de
onderuitputting van de cultuurbudgetten en €300.000 vanuit de
noodmaatregelen MKB. €540.000 is nodig voor cofinanciering van
de Rijksregelingen en €60.000 wordt bijgedragen aan een speciale
corona-editie van Film by the Sea.
In de voorjaarnota 2020 is €440.000 aanvullende structurele
dekking toegekend om de rijksbijdrage restauratie rijksmonumenten
geheel van de gevraagde cofinanciering te kunnen voorzien. Voor
2020 zijn deze middelen nog niet ingezet. Mogelijk wordt in de
najaarsnota een besluit aan PS voorgelegd om deze middelen een
alternatieve aanwending te geven binnen het cultuurfonds.
Uiterlijk in de najaarsnota wordt PS geïnformeerd over de
voortgang van het fonds, waarbij afhankelijk van de voortgang van
de invulling van het fonds, op dat moment PS mogelijk gevraagd
wordt aanvullende middelen voor het fonds beschikbaar te stellen.

Gevolgen van de crisis van de lopende begroting
 Voor de grote projecten zijn de effecten van corona (vooralsnog)
beperkt.
 Voor de strategische opgaven geldt dat door de contactbeperkende
maatregelen er een vertraging is voor de realisatie van
verschillende opgaven. Voor de opgaven Slimme Mobiliteit en
Klimaatadaptatie wordt een vertraging verwacht van drie maanden.
Voor de omgevingsvisie geldt dat er een statenvoorstel is
toegezonden om de afrondingstermijn met een jaar uit te stellen.
 M.b.t. de stikstofproblematiek is de minister voornemens om € 5
miljard beschikbaar te stellen voor de stikstofaanpak (jaarlijks € 300
miljoen natuurversterking en € 200 miljoen bronmaatregelen).
 Voor de uitvoeringsprogramma’s wordt voor een deel van de
budgetten onderbesteding verwacht. In de bijlage van de brief is
een specificatie gegeven per uitvoeringsprogramma.
 Bedrijfsvoering: er zijn kosten gemaakt op het gebied van ICT om in
coronatijd door te kunnen werken. Eénmalige kosten zijn naar
verwachten €155.000 voor dit jaar. De aanschaf van (extra)
softwarelicenties leiden tot ongeveer een structurele last van
€100.000. In de najaarsnota berichten we u over de gevolgen voor
de lopende (meerjaren-)begroting, hierin zullen ook de aanvullende
kosten voor een alternatieve locatie van uw Statenvergaderingen
worden betrokken.
Kosten en dekking








Om leveranciers in deze crisistijd tegemoet te komen, betaald de
provincie versneld de facturen.
In het statenvoorstel ‘jaarstukken 2019 Nazorgfonds Gesloten
Stortplaatsen Zeeland’ bent u gewezen op een forse daling van de
beleggingen, inmiddels zijn de koersen in beperkte mate hersteld.
Eén van de afspraken is een bevriezing van het accres in 2020 en
2021, na verwerking bedraagt de stelpost € 740.000. Door de
bevriezing kan dit worden toegevoegd aan de budgettaire ruimte. In
de najaarsnota wordt daarvoor een besluit aan u voorgelegd.
Na besluitvorming over de 8e begrotingswijziging 2020 bedraagt de
budgettaire ruimte € 693.000.
Uit de laatste kwartaalrapportage grote project blijkt dat het
benodigde weerstandsvermogen € 6,0 miljoen bedraagt. De
algemene reserve bedraagt € 16,8 miljoen en is daarmee
ruimschoots in staat om het weerstandsvermogen af te dekken.
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Overige informatie

n.v.t.

In de voorjaarnota 2020 is voorgesteld om een taakstelling
onderuitputting op te nemen van € 1,75 miljoen. In de najaarsnota
wordt er een besluit voorgelegd m.b.t. het invulling van de
taakstelling.

