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Begroting Provincie Zeeland 2022

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Samenvatting:

De begroting 2022 is de derde begroting in deze bestuursperiode die door ons college is
voorbereid. Ook dit jaar leggen we u de begroting digitaal en interactief voor. In deze derde
begroting van de lopende Statenperiode geven we in gezamenlijkheid verder invulling aan de
Zeeuwse opgaven.

Wat willen we bereiken?

statenstukken

In de voorjaarsnota 2021 zijn de beleidsvoornemens voor de begroting 2022 uiteengezet. De
begroting 2022 is daarmee ook een directe vertaling van de voorjaarsnota 2021. In de
najaarsnota 2021, die gelijktijdig voorligt met de begroting 2022, worden voorstellen gedaan
om de begroting 2022 verder te wijzigen. De najaarsnota 2021 is daarmee de eerste wijziging
van de begroting 2022.
Een belangrijk accent voor 2022 is om de strategieën, die samen met onze netwerkpartners
zijn ontwikkeld, nu ook om te zetten in uitvoering en concrete resultaten. Om die strategieën
daadwerkelijk in uitvoering om te zetten is in deze begroting, in lijn met de besluiten omtrent
de voorjaarsnota 2021, budget toegekend.
In het kader van het compensatiepakket ‘Wind in de Zeilen’ is het afgelopen jaar de weg
vrijgemaakt voor de ontvlechting van Evides. Daarmee is een belangrijke voorwaarde
ingevuld om in 2022 verdere stappen te zetten in het realiseren van het Delta Kenniscentrum,
en versterking van onze financiële positie op langere termijn.
Hoewel het economisch klimaat op dit moment gunstig is, draagt de toekomst veel
onzekerheden in zich. Naast onzekerheden rondom de kabinetsformatie, is het ook onzeker
hoe het provinciefonds – in het licht van eventuele rijks bezuinigingen - zich ontwikkelt. De
financiële positie van de provincie is gezond, maar zeker de structurele vrije ruimte voor
nieuwe vraagstukken is beperkt. We moeten ons blijven voorbereiden op zowel mee- als
tegenvallers. In de najaarsnota 2021 geven we daar een nadere doorkijk op. Tevens zullen
wij daarin aanvullende voorstellen voor de begroting 2022 doen. Daarbij hanteren we de lijn
uit de voorjaarsnota om maximaal te investeren in Zeeland, en terughoudend zijn om
structurele vrije ruimte in te zetten. Samen met onze netwerkpartners blijven we ons
inspannen om gezamenlijk het verschil te maken.

Wat doen we daarvoor?

We zijn gestart met een pilot om op de begroting een ‘direct duidelijk’ verbeterslag te laten
plaatsvinden. Hoewel het niet gelukt is om de hele begroting hierin te betrekken, hebben we
op deze manier wel een ‘quick win’ bereikt met betrekking tot de leesbaarheid van de

begroting. Bij de start van het proces van de jaarstukken 2021 zullen we dit opnieuw en
uitgebreider oppakken.

Tevens hebben we in de digitale begroting zoveel als mogelijk, naast de hyperlinks in het
beleidskader, de doelstellingen voorzien van hyperlinks naar de genoemde
beleidsdocumenten.
Alle teksten, doelstellingen en bijbehorende acties zijn ingevoerd en visueel opgemaakt in de
begrotingsapp ‘Pepperflow’. Het digitaal benaderen van de begroting biedt daarmee ook de
meeste functionaliteiten.
De begroting is digitaal te benaderen via het P&C portaal van de Provincie Zeeland:
https://pcportal.zeeland.nl
selecteer begroting 2022

Wat zijn de klimaateffecten?

Op dit moment loopt de kabinetsformatie nog. Daarmee is er nog geen zicht op de plannen
die het Rijk heeft rondom grote vraagstukken zoals energie, wonen en stikstof en de rol die
de provincies daarin krijgen. Wel is te verwachten dat het Rijk daar fors op zal willen
investeren. Onduidelijk is nog of en welke financiële consequenties dat voor de Provincies
heeft. In de najaarsnota 2021, die gelijktijdig met deze begroting voorligt, geven we daar zo
mogelijk ook een nadere doorkijk op.

Wat mag het kosten?
De begroting is hét document waarin wordt aangegeven wat de beleidsdoelstellingen in 2022
mogen kosten.

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

Ontwerpbesluit

De staten der provincie Zeeland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 28 september 2021, nr. 96808;
besluiten:
De begroting 2022, inclusief meerjarenperspectief, vast te stellen.

