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  Statenvoorstel 
 
 

   

 *2615369* 
 
Onderwerp 
Perspectievenbrief 2020-2024  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 
1. Beslispunten 

1. Kennis te nemen van de Perspectievenbrief 2020-2024 en gezamenlijk 
hierover in dialoog te gaan; 

2. In te stemmen met uitwerking van de volgende strategische thema’s rich-
ting de Najaarsnota 2020: 
a. Corona 
b. Stikstof 
c. Woonopgave 
d. Energietransitie 
e. Gezondheidszorg 
f. Transitie landbouw 
g. Transitie circulariteit en duurzaamheid 
h. Bestuurlijke vernieuwing 

3. In te stemmen met de budgettaire gevolgen van de in de Perspectieven-
brief opgenomen autonome ontwikkelingen en effecten van de Coronacri-
sis en de verwerking hiervan in de Najaarsnota 2020; 

4. De bespreking van de Najaarsnota parallel te laten plaatsvinden met de 
bespreking van de Programmabegroting 2021 (Integrale commissie van 28 
oktober 2020 en Statenvergadering van 11 november 2020).   

 
2. Doelstelling programmabegroting 

n.v.t. 
 
3. Eerdere behandeling  

n.v.t. 
 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

Provinciale Staten stellen de inhoudelijke en budgettaire kaders voor de Pro-
grammabegroting voor het eerstvolgende jaar. Het doel van de behandeling 
is om Provinciale Staten via de Perspectievenbrief 2020-2024 te informeren 
over de beoogde invulling van de planning en controlcyclus in 2020, die af-
wijkend is van andere jaren. 
 

5. Verdere behandeling PS 
De uitkomsten van de bespreking van de Perspectievenbrief 2020-2024 zullen 
worden betrokken bij de voorbereiding van de Najaarsnota 2020. Gelet op de 
beoogde inhoud van deze Najaarsnota stellen wij voor de bestuurlijke behan-
deling hiervan parallel te laten plaatsvinden met de bespreking van de Pro-
grammabegroting 2021 (Integrale commissie van 28 oktober 2020 en Staten-
vergadering van 11 november 2020).  

 
6. Korte toelichting op voorstel 

Provinciale Staten stellen de inhoudelijke en budgettaire kaders voor de Pro-
grammabegroting voor het eerstvolgende jaar. Gebruikelijk vindt dit plaats in 
het voorjaar. In de Perspectievenbrief 2020-2024 wordt uiteengezet waarom 
het college van mening is dat dit jaar beter voor een afwijkend moment kan 
worden gekozen. De hoofdreden daarvoor zijn de onzekerheden die samen-
hangen met de Coronacrisis; daarnaast zijn er nieuwe ontwikkelingen sinds 
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het verschijnen van het Coalitieakkoord die om een brede integrale afweging vragen, waarvoor 
het nu nog te vroeg is. Om die reden wordt voorgesteld dit te doen in een dit jaar uit te bren-
gen Najaarsnota 2020, die een brede doelstelling zal kennen en vooral gericht zal zijn op het te 
voeren beleid in de komende jaren. Gelet hierop ligt een gelijktijdige behandeling van de Na-
jaarsnota 2020 met de Programmabegroting 2021 voor de hand. De effecten van de Najaarsnota 
2020 kunnen dan via een 1e wijziging van de Programmabegroting 2021 worden verwerkt. 
Het doel van de behandeling is om uw Staten te informeren over de daarvoor geldende argu-
menten en een beeld te schetsen van de verdere invulling van de planning en controlcyclus in 
2020. 

 
7. Beoogd effect 

Provinciale Staten te informeren over de verdere invulling van de planning en controlcyclus in 
2020 en via beeldvormende en oordeelvormende bespreking aanbevelingen en suggesties vragen 
aan Provinciale Staten voor de verdere uitwerking richting Najaarsnota. 

 
8. Argumenten 

1.1 Provinciale Staten stellen de inhoudelijke en budgettaire kaders voor de Programmabegro-
ting voor het eerstvolgende jaar. Gebruikelijk vindt dit plaats in het voorjaar. Het voorstel 
is om dat nu te doen via een dit jaar uit te brengen Najaarsnota 2020, die een brede doel-
stelling zal kennen. Het doel van de behandeling is om uw Staten via de perspectieven-
brief 2020-2024 te informeren over de daarvoor geldende argumenten en een beeld te 
schetsen van de verdere invulling van de planning en controlcyclus in 2020. 
 

2.1  Uw Staten hebben aangegeven de sturende rol te willen intensiveren en de komende jaren 
de aandacht te willen focussen op een aantal majeure thema’s voor deze provincie en 
haar inwoners. Een strategische agenda met een beperkt aantal onderwerpen die de be-
stuursperiode overstijgen. Het gaat om een totaalvisie op de ontwikkeling van onze provin-
cie en haar omgeving. Voor de door u gewenste strategische agenda dragen wij de vol-
gende thema’s aan: 
a. Energietransitie 
b. Gezondheidszorg 
c. Transitie landbouw 
d. Transitie circulariteit en duurzaamheid 
e. Bestuurlijke vernieuwing 

 Ons voornemen is om het debat daarover, in samenhang met de drie nieuwe relevante ont-
wikkelingen (corona, stikstof en woonopgave) ten tijde van de Najaarsnota met uw Staten 
te voeren. Wij zullen voorafgaand aan de Najaarsnota actief de dialoog opzoeken met uw 
Staten om een aantal corona gerelateerde onderwerpen (zoals bijvoorbeeld recreatie, cul-
tuur, economie, openbaar vervoer) te bespreken. 

 
3.1  In de Perspectievenbrief 2020-2024 zijn enkele autonome ontwikkelingen beschreven en nu 

reeds zichtbare gevolgen van de Coronacrisis die ook budgettaire consequenties hebben. 
Het gaat onder meer om de verdere voorbereiding van de invoering van de Omgevingswet, 
de uitwerking van de motie Koerhuis (100.000 woningen), lagere reizigersopbrengsten 
openbaar vervoer en tijdelijke kwijtschelding huur Batavialand. Het voorstel is om deze 
effecten te verwerken in de Najaarsnota 2020. 

 
4.1  De Najaarsnota 2020 zal een brede doelstelling kennen en vooral gericht zijn op het te 

voeren beleid in de komende jaren. Gelet hierop ligt een gelijktijdige behandeling van de 
Najaarsnota 2020 met de Programmabegroting 2021 voor de hand. De effecten van de Na-
jaarsnota 2020 kunnen dan via een 1e wijziging van de Programmabegroting 2021 worden 
verwerkt. 
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9. Kanttekeningen 
n.v.t. 

 
 
10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of peri-

ode ter inzage 

 Perspectievenbrief 2020-2024 2623341 Bijgevoegd 
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