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Voorjaarsnota 2022 Provincie Zeeland - Gedeputeerde Staten

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Samenvatting:
In de voorjaarsnota vindt de kaderstelling van de begroting 2023 plaats. Daarnaast vindt in de
voorjaarsnota een doorkijk plaats op de uitvoering van de lopende begroting 2022.
Het financiële perspectief blijft beperkt. We kiezen voor maximale inzet van de middelen die er zijn.
Tegelijkertijd zien we meer structurele wensen dan beschikbare middelen. In deze voorjaarsnota dekken
wij alle bestaande (en een beperkt aantal nieuwe) ambities af tot en met 2024, zodat een nieuw college
de tijd heeft om richtinggevende keuzes voor de periode daarna te maken.

statenstukken

Wat willen we bereiken?
Hoewel Corona grotendeels achter ons ligt, hebben we nog steeds te maken met de effecten daarvan.
Daarnaast geeft de oorlog in Oekraïne aanleiding tot nieuwe onzekerheden voor de toekomst. De inflatie,
die al hoog was, stijgt in zo hoog tempo dat een recessie dreigt. De hogere kosten voor bijvoorbeeld
infrastructurele projecten dwingen ons om, in lijn met de afspraken uit het coalitie-akkoord, ook de
inkomsten te verhogen.
Het landelijke coalitieakkoord schetst een belangrijke rol voor de provincies in de transities die voor ons
liggen. Samen met enerzijds het Rijk en anderzijds regionale partners zullen we moeten bezien welke
bijdragen de Zeeuwse overheden en bedrijven kunnen en willen leveren aan deze grote transities. Het is
nu zaak om tot gezamenlijke uitvoeringsagenda’s te komen. Om echt samen, als één overheid, verschil
te maken voor Zeeland.
Het Rijk ziet een hoofdrol voor de provincies om al die vraagstukken én alle partijen die nodig zijn voor de
uitvoering bij elkaar te brengen. Het komende jaar zal daarom in belangrijke mate in het teken staan van
de voorbereidingen van de invulling van die rol.
In deze context leggen wij onze voorjaarsnota aan u voor. Net als in de afgelopen jaren in financieel
onzekere tijden. Het Rijk stelt grote bedragen in het vooruitzicht voor de realisatie van de energietransitie
en de transitie van het landelijk gebied. Vanuit eigen middelen maken we ruimte voor de invulling van de
opgaven op het gebied van wonen. Voor de eigen provinciale middelen blijft het perspectief beperkt en
ligt het accent op het realiseren van het bestaande beleid. De afsplitsing van Evides uit PZEM geeft voor
de middellange termijn wel zicht op betere tijden.
In deze voorjaarsnota geven wij tevens invulling aan enkele moties die door uw staten zijn aangenomen.
Dit betreft moties over de onderwerpen:
o Tekort aan ligplaatsen voor binnenvaartschepen (11 juni 2021);
o Van inspraak naar participatie (12 november 2021);
o Voedselzekerheid (12 november 2021);
o Biodiversiteit wapen voor natuurlijke plaagbestrijding en bestuiving (12 november
2021).

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 wijziging van de begroting
van het komende begrotingsjaar); en
 de Jaarrekening.

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 voorjaarsnota doen we voorstellen voor een aantal ambities die ook betrekking hebben op
doeltellingen met betrekking tot klimaat en energie.

Wat mag het kosten?
Evenals in voorgaande jaren is de ruimte voor structurele ambities zeer beperkt. Wij geven prioriteit aan
de uitvoering van het bestaande beleid, zoals de uitvoering van de strategieën die zijn ontwikkeld in de
strategische opgaven. Dat betekent dat er - naast de onvermijdelijke zaken die om middelen vragen – net
als in het verleden niet of nauwelijks ruimte is voor structurele nieuwe ambities.
Eerder zijn een aantal ambities voor een tijdelijke periode toegekend. Vanuit de auditcommissie is
verzocht daar expliciet aandacht aan te geven. Voor ambities waarvan duidelijk is dat die een structureel
karakter hebben en een heroverweging niet aan de orde is, stellen wij in de voorjaarsnota voor de
dekking structureel te maken. Dit betreft middelen voor het tegengaan van Ondermijning
(uitvoeringscapaciteit) en voor Groene handhaving.
Voor de andere ambities hanteren we in deze voorjaarsnota de lijn om de dekking te verlengen tot en met
2024. Daarmee heeft een nieuw college de tijd om aan de hand van nieuwe accenten voor de komende
bestuursperiode een afweging te maken voor continuering of heroverweging.
Het betreft de volgende ambities die vanaf 2025 een keuze tot verlenging behoeven:
- Zeeuws Sportakkoord, jaarlijks € 250.000.
- Digitale agenda, jaarlijks € 158.000.
- Biodiversiteit groenbeheer, jaarlijks € 164.000.
- Museumbeleid, jaarlijks € 300.000.
- Woonagenda, jaarlijks € 120.000.
- Bedrijventerreinen, jaarlijks € 200.000
- Bossenvisie, jaarlijks € 500.000.
Wij benadrukken dat op deze prioriteiten geen structurele verplichtingen zijn aangegaan. PS behouden
de mogelijkheid om op een later moment al dan niet te besluiten tot het verlengen van deze ambities. Het
is aan een nieuw college om voorstellen te doen voor het al dan niet continueren van deze ambities na
2024. De ontvlechting van Evides vergroot naar verwachting het financieel perspectief voor de
middellange termijn.
De financiële consequenties uit de voorjaarsnota worden via een separate begrotingswijziging aan uw
Staten voorgelegd.

Financiële consequenties externe inhuur: geraamd op Externe inhuur
(kostensoort )
N.v.t.

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.
Gedeputeerde staten,
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter
A.W. Smit, secretaris

Onderwerp:
Voorjaarsnota 2022 Provincie Zeeland - Gedeputeerde Staten

Ontwerpbesluit
De staten der provincie Zeeland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 19 april 2022, nr. ;
besluiten:
-

In te stemmen met de voorjaarsnota 2022 alsmede de besluiten die in de voorjaarsnota zijn
opgenomen.
De volgende moties als afgedaan te beschouwen:
o Tekort aan ligplaatsen voor binnenvaartschepen (11 juni 2021);
o Van inspraak naar participatie (12 november 2021);
o Voedselzekerheid (12 november 2021);
o Biodiversiteit wapen voor natuurlijke plaagbestrijding en bestuiving (12 november
2021).

