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Opinieronde 3 

Onderwerp 
Perspectiefnota 2013-2017 
Inhoud 
Wat is de bedoeling van de behandeling?  
 

Het college legt de Perspectiefnota 2013-2017 in de vorm van een 
statenvoorstel aan u voor.  
De perspectiefnota en de aanbiedingsbrief van de portefeuillehouder zijn 
bijgevoegd.  
U kunt als fracties hierover onderling in discussie en het gehele college is 
daarbij aanwezig om uw politieke vragen te beantwoorden.  
De Perspectiefnota behandelt de inhoudelijke en financiële doorkijk voor 
de jaren 2014-2017 en de uitvoering van de lopende Programmabegroting 
2013.  
U kunt kaders stellen voor de Programmabegroting 2014 en volgende 
jaren. 

Wat wordt er van PS gevraagd?  
 

Er ligt een statenvoorstel voor met de volgende beslispunten:  
1. De Perspectiefnota 2013-2017 vast te stellen; 
2. De met de Perspectiefnota 2013-2017 samenhangende 6de wijziging van  
    de Programmabegroting 2013 vast te stellen; 
3. De onderstaande kredieten als volgt te wijzigen: 
a. het bruto raamkrediet investeringen wegen 2013 met € 440.000 te 
    verlagen tot € 17.955.000. 
b. het bruto raamkrediet niet-jaarlijks onderhoud wegen 2013 met  
    € 1.065.000 te verhogen tot € 10.555.000. 
c. het krediet vervangingsinvesteringen 2011 (5 jaar) verlagen met  
    € 112.000 tot € 593.000 en het krediet vervangingsinvesteringen 
    2011 (10 jaar) verhogen met € 112.000 tot € 205.000. 

d. het krediet Horsterwold/Kotterbos te verhogen met € 725.000 tot  
    € 10.022.455. 
 
ad1 
-De conclusies van de Tussenbalans zijn onverkort opgenomen in de 
 Perspectiefnota. 
-Op basis van het Coalitieakkoord voeren GS in de periode 2012-2015  
 ombuigingen door van uiteindelijk structureel € 14,0 mln.  
 In de Perspectiefnota wordt gerapporteerd over de voortgang hiervan. 
-Met 'Nieuw Perspectief' voor ogen stellen GS een ontwikkeling voor  
 waarbij zowel de al voorziene tekorten als de nieuwe rijksombuigingen 
 zijn verwerkt in de meerjarenbegroting. 
-De voorstellen in deze Perspectiefnota leiden tot een sluitend 
 meerjarenperspectief.  
- GS hebben ervoor gekozen om voor de risico’s en onzekerheden als 
  gevolg van externe factoren financiële ruimte te reserveren in de 
  stelpost ‘Onzekerheden Perspectiefnota’, zodat niet bij iedere 
  tegenvaller nadere ombuigingen noodzakelijk zijn.  
- Deze stelpost bedraagt € 1,5 mln. in 2014 en € 2,5 mln. voor 2015 en 
  volgende jaren. 
- De hierboven genoemde maatregelen hebben ertoe geleid dat GS erin 
  geslaagd is voor 2014 ruimte vrij te maken om een incidentele extra 
  impuls te geven in deze tijden van crisis.  
- GS stellen voor deze middelen in 2014 in te zetten voor de volgende  
  onderwerpen, welke na besluitvorming in uw Staten in de 
Programmabegroting 2014 nader zullen worden uitgewerkt: 
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• Luchthaven Lelystad 
• Kuststrookontwikkeling 
• Markerwadden 
• Transitie musea Lelystad 
• Windopgave 
• As 4 Visserij 
Voor de discussie in uw Staten hechten GS eraan om ook de varianten die 
in het College zijn afgevallen aan u te presenteren, deze zijn in de 
aanbiedingsbrief opgenomen. 
 

Ad.3  
- De Perspectiefnota bevat tevens een actualisatie van het p-MIRT.  
  Op grond van deze actualisatie wordt voorgesteld een aantal kredieten  
  2013 bij te stellen.  
  Het is gebruikelijk om jaarlijks tussentijds het p-MIRT te actualiseren.  
  In bijlage 3 van de Perspectiefnota zijn deze aanpassingen toegelicht. 
- Tenslotte is sprake van een herschikking van kredieten voor 
  vervangingsinvesteringen Provinciehuis alsmede hogere inkomsten en 
  uitgaven voor het project Horsterwold/Kotterbos. 

Wat is de context van het onderwerp / in 
welke context vindt behandeling plaats?  
 

Gedeputeerde Staten hebben de concept Perspectiefnota 2013-2017 
vastgesteld. In de Perspectiefnota wordt een zo actueel mogelijk beeld 
gegeven van de beleidsontwikkelingen en de financiële positie van de 
provincie.       

Proces 
Wat is de voorafgaande historie geweest?  
 

Jaarlijks worden aan Provinciale Staten documenten voorgelegd in het 
kader van de begrotingscyclus.  
Het gaat om de Perspectiefnota, de Programmabegroting, 
de Zomernota en de Jaarstukken.  
Nu wordt de Perspectiefnota 2013-2017 aan u voorgelegd.      

Hoe gaat het na deze ronde verder?  
 

Op basis van de discussie kunnen uw Staten tijdens de Algemene 
Beschouwingen op 5 juni aanstaande, richting geven aan de begroting 
voor 2014 en volgende jaren.  
Uw besluitvorming zal worden verwerkt in de Programmabegroting 2014, 
die GS in het najaar aan u zullen voorleggen.     

  


