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Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Samenvatting:
In de najaarsnota 2021 worden, naast de bijstelling op het lopend begrotingjaar, voorstellen
gedaan om de begroting 2022 verder te intensiveren. De najaarsnota 2021 dient daarom in
samenhang met de begroting 2022 gelezen te worden.

statenstukken

Wat willen we bereiken?
Bij de aanloop van de voorjaarsnota 2021 hebben wij samen met u stilgestaan bij de
ontwikkelingen van de afgelopen jaren en de accenten voor de tweede helft van deze
statenperiode. Daarin is ook de hoofdkoers voor de komende jaren aan de orde geweest.
De najaarsnota 2021 staat in het verlengde van die besprekingen en richt zich daarom primair
op financiële bijstellingen voor het lopende jaar en doorvertaling daarvan in de eerste
wijzigingen in de begroting voor 2022. De aangenomen moties en amendementen op de
voorjaarsnota zijn in de najaarsnota opgenomen. Voor het overige zijn nieuwe vraagstukken
tot een minimum beperkt: de voorstellen die we doen zijn vrijwel allemaal noodzakelijk.
Daarmee kent deze najaarsnota minder grote inhoudelijke vraagstukken en beschouwingen
dan in de afgelopen jaren soms het geval was.
Hoe en in welke mate een nieuw regeerakkoord precies invloed heeft op Zeeland is nog
onduidelijk. De troonrede en begroting van het Rijk duiden echter niet op bezuinigingen, maar
juist op investeringen in grote vraagstukken zoals energie en wonen. Voor onze strategische
opgaven geldt dat de strategieën bepaald zijn, samen met onze partners. Het is nu zaak om
die ook om te zetten in resultaten. De uitdaging voor de komende periode zal zijn om samen
met onze regionale partners en het Rijk te komen tot verbinding van de regionale en
landelijke opgaven en daar samen integrale oplossingen voor te realiseren.
Onze financiële situatie is stabiel, maar de ruimte voor nieuwe structurele vraagstukken blijft
beperkt. De middelen die we hebben zetten we maximaal in. Vanuit de investeringsagenda
trekken we bijna € 11 miljoen uit voor nieuwe investeringen. Dat betekent dat de ruimte voor
de komende jaren beperkt is, maar ook dat veel van ons beleid tot uitvoering komt. Door
scherp te budgetteren maken we in deze najaarsnota ruimte voor incidentele vraagstukken.
Op die wijze kunnen we blijven investeren, en maken we ook samen het verschil voor
Zeeland.

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.
De financiële besluiten uit de najaarsnota zullen in een later stadium via de tiende wijziging
van de begroting 2021 en de eerste wijziging van de begroting 2022 aan PS worden
voorgelegd.

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.
In de najaarsnota 2021 wordt invulling gegeven aan de volgende moties uit de
Statenvergadering van 11 juni 2021:





Motie 1: Trade and innovate;
Motie 7: Veerpont;
Motie 12: Stimuleringsregeling Hergebruik Leegstaande Panden
Motie 23: Voorjaarsnota Biodiversiteit

Wij beschouwen deze moties bij vaststelling van de najaarsnota 2021 als afgedaan.

Wat zijn de klimaateffecten?
Niet van toepassing

Wat mag het kosten?
De financiële consequenties zijn uitgewerkt in de najaarsnota 2021.

Financiële consequenties externe inhuur: geraamd op Externe_inhuur
(kostensoort inhuur_Kostensoort)
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.
Gedeputeerde staten,
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter
A.W. Smit, secretaris
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