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Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van
Groningen ter vaststelling van de Voorjaarsnota 2018 en de daarin
opgenomen 11e wijziging van de Begroting 2018 (ontwikkeling
begrotingsbeeld en beleidskeuzes 2018-2022).
1. Samenvatting
In de Voorjaarsnota 2018 wordt het beleidsmatige kader voor de periode
2019-2022 op hoofdlijnen bepaald en wordt het financiële perspectief op
basis van aanvaard beleid voor de periode 2018-2022 (vastgelegd in de
Begroting 2018 tot en met 9e wijziging 2018) geactualiseerd. Deze kaders
vormen straks de basis voor de uitwerking van de Begroting 2019.
Ter vaststelling bieden wij u de Voorjaarsnota 2018 aan alsmede de
11e wijziging van de Begroting 2018.
2. Doel en wettelijke grondslag
De voordracht met betrekking tot de Voorjaarsnota 2018 heeft als doel om het beleidsmatige en
financiële kader te bepalen voor de periode 2019-2022, welke de basis vormt voor de nog op te
stellen Begroting 2019, en de Begroting 2018 aan te passen op basis van voorziene externe
ontwikkelingen, opgetreden knelpunten aanvaard beleid, de gevolgen van reeds genomen
besluiten en voorstellen nieuw beleid.
Aan uw Staten wordt gevraagd in te stemmen met de Voorjaarsnota 2018 en de daarbij
voorgestelde 11e wijziging van de Begroting 2018. In deze begrotingswijziging zijn zowel de
voorstellen nieuw beleid als de overige aanpassingen van het aanvaard beleid verwerkt. Met het
vaststellen van deze begrotingswijziging autoriseert u ons college om in 2018 uitgaven te doen
binnen de aangepaste ramingen.
3. Procesbeschrijving en planning
De recent gehouden Strategische Verkenning vormt een belangrijke basis voor de
Voorjaarsnota 2018. Deze verkenning is eind mei ter informatie aan uw Staten beschikbaar gesteld
en vanzelfsprekend onderdeel van de Voorjaarsnota 2018. De Voorjaarsnota 2018 is op 5 juni
2018 door ons college vastgesteld. Daarin hebben wij ook de financiële gevolgen van de
meicirculaire 2018 Provinciefonds verwerkt.
4. Begroting
De voorjaarsnota is vooral bedoeld als kaderstellend document ten aanzien van het voorgenomen
beleid en middeleninzet in de komende vier jaren. Binnen de kaders van de Voorjaarsnota 2018
zullen wij in de komende maanden de Begroting 2019 uitwerken. Wij willen het beleid uitvoeren
binnen een structureel sluitende begroting, waarbij in de komende jaren jaarlijks een flexibel
budget van tenminste € 2 miljoen beschikbaar is.
5. Inspraak/participatie
Niet van toepassing.
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6. Nadere toelichting
6.1. Inleiding
Algemeen
Voor u ligt de Voorjaarsnota 2018. Dit is de laatste voorjaarsnota binnen onze Collegeperiode
2015-2019. De voorjaarsnota heeft een sterk kaderstellend karakter, waardoor de financiële kaders
alsmede de focus op de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken op een goede en
overzichtelijke wijze voor het voetlicht worden gebracht.
Concreet gaan wij in deze voorjaarsnota in op de uitwerking van de beleidsvoornemens uit ons
Collegeakkoord en presenteren wij tevens een aantal beleidsvoorstellen waarmee wij zoveel
mogelijk willen inspelen op toekomstige ontwikkelingen. Hiermee is de Voorjaarsnota 2018 dan ook
kaderstellend voor de Begroting 2019.
Financieel perspectief: sparen voor later
Wij hebben het financiële perspectief uit de Begroting 2018 geactualiseerd. Daarbij hebben wij
rekening gehouden met de financiële gevolgen van de onlangs verschenen meicirculaire 2018.
Het financiële perspectief 2018-2022 is aanzienlijk verbeterd. Er is ruimte voor de bekostiging van
nieuwe beleidskeuzes en het beschikbaar hebben van een flexibel budget van tenminste
€ 2 miljoen per jaar. Waar mogelijk hebben wij bij de bekostiging van onze beleidskeuzes gezocht
naar mogelijkheden voor dekking binnen bestaande middelen. Daardoor kan het beroep op de
begrotingsruimte 2018-2022 zoveel mogelijk worden beperkt. Dit beroep zal vooral worden gedaan
gedurende de resterende looptijd van deze collegeperiode (2018-2019). Er zal in beperkte mate
sprake zijn van een structurele doorloop van dit beslag.
Strategische Verkenning
Wij hebben ten behoeve van de Voorjaarsnota 2018 een Strategische Verkenning uitgevoerd.
In deze Strategische Verkenning richten wij ons met name op de beleidskeuzes voor de resterende
jaren van deze collegeperiode (2018-2019).
In het kader van deze verkenning hebben wij tevens de doorkijk voor de periode 2020-2023 uit de
Voorjaarsnota 2017 geactualiseerd. Deze doorkijk moet inzicht geven in enerzijds de mate waarin
het huidige ingezette nieuw beleid kan worden gecontinueerd en anderzijds in eventuele nieuwe
ontwikkelingen c.q. knelpunten waarmee wij rekening moeten houden.
Rekening houdend met de doorwerking van de voorstellen nieuw beleid 2018-2019 kan de ruimte
voor nieuw beleid in de periode 2020-2023 nu in totaal worden berekend op circa € 42,08 miljoen.
Alhoewel het financiële perspectief vanaf 2023 naar verwachting iets minder gunstig zal worden is
de verwachte ruimte voor nieuw beleid ten opzichte van de raming in de Begroting 2018
toegenomen. Toen gingen wij nog uit van een ruimte voor nieuw beleid van circa € 32,89 miljoen.
Wij vinden het belangrijk nu terughoudend te zijn bij het doen van nieuwe structurele financiële
claims. Daardoor wordt voorkomen dat voor de toekomst een extra structureel beslag op
toekomstige begrotingsruimte ontstaat, waardoor er dan minder ruimte is voor nieuw beleid.
Zie voor meer informatie over het financiële perspectief paragraaf 6.2 van deze voordracht en
hoofdstuk 3 van de Voorjaarsnota 2018.
6.2. Financieel kader Voorjaarsnota 2018
In de Voorjaarsnota 2018 informeren wij u over de sinds de Begroting 2018 zichtbaar geworden
ontwikkelingen en de vanaf dat moment genomen besluiten.
De Voorjaarsnota 2018 laat op grond van de nu bekende ontwikkelingen en genomen besluiten
een aanzienlijke verbetering van het begrotingsbeeld op basis van aanvaard beleid zien.
De belangrijkste wijzigingen betreffen een meevallende ontwikkeling van lonen en prijzen, een iets
hogere opbrengst van de opcentenheffing motorrijtuigenbelasting, een duidelijk hogere uitkering uit
het Provinciefonds en iets hogere lasten in verband met enkele knelpunten in het aanvaard beleid
en een aantal reeds genomen besluiten.
De begrotingsruimte 2018 en 2019 bedraagt op basis van aanvaard beleid nu in totaal circa
€ 7,57 miljoen. Zie de volgende grafiek. Rekening houdend met een flexibel budget van € 2 miljoen
in 2019 is er in 2018 en 2019 in totaal circa € 5,57 miljoen beschikbaar voor nieuw beleid. In
paragraaf 6.3 van deze voordracht gaan wij daar nader op in.
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6.3. Beleidskeuzes 2018-2022
In deze voorjaarsnota presenteren wij een aantal bestedingsvoorstellen om daarmee invulling te
kunnen geven aan een verdere uitvoering van het Collegeakkoord 2015-2019 en onze agenda
voor de jaren 2019-2022. Wij hebben bij het maken van de beleidskeuzes rekening gehouden met
het uitgangspunt van een sluitende begroting, waarbij voor de komende jaren sprake is van een
flexibel budget van tenminste € 2 miljoen per jaar.
Voor de resterende jaren van deze collegeperiode willen wij de volgende uitgangspunten hanteren:
1. Er wordt geen beslag op de Algemene middelen gelegd, maar dekking gevonden binnen
bestaande middelen.
2. Mochten zich onverhoopt toch knelpunten voordoen in de opgaven/majeure taken dan kan
worden overwogen om hiervoor extra middelen beschikbaar te stellen (ook geduid als
onvermijdelijk).
3. Zoveel mogelijk middelen beschikbaar te hebben voor de volgende collegeperiode
(nieuw beleid 2020-2023). Dit betekent dat als uitgangspunt is gehanteerd dat in principe de
posten nieuw beleid vanuit deze collegeperiode niet structureel zijn meegenomen (alleen voor
2018 en 2019). Structureel meegenomen zijn de formatieve aspecten en (andere) wettelijke
verplichtingen. Voor ERL en erfgoedmonitor is dit cijfermatig tot en met 2026 verwerkt.
In de Voorjaarsnota 2018 constateren wij dat in de periode 2018-2019 sprake is van een vrij
besteedbare begrotingsruimte van in totaal circa € 5,57 miljoen. Dit bedrag is beschikbaar naast
een flexibel budget van € 2 miljoen in 2019.
De voorstellen nieuw beleid leggen in 2018 en 2019 een beslag van in totaal circa € 10,34 miljoen.
Rekening houdend met deze inzet van de begrotingsruimte 2018 en 2918 resteert in de jaren 2018
en 2019 een tekort van circa € 4,77 miljoen. Daarvan wordt € 3 miljoen veroorzaakt door
voorfinanciering ten laste van de Algemene middelen met een taakstelling MIT en/of via duVV
(dit is in lijn met het besluit van uw Staten dat vrijval binnen MIT/RSP/duVV kan worden
aangewend voor de ambities binnen de sector Mobiliteit). Duidelijkheid over de regionale
cofinanciering van de opschaling waterstofbussen moet in het najaar komen.
Het resterende tekort 2018/2019 van € 1,77 miljoen zal vanuit de begrotingsruimte 2020 moeten
worden aangevuld.
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6.4. Financieel perspectief na beleidswijzigingen
In onderstaande grafiek hebben wij het financiële perspectief 2018-2022 weergegeven, rekening
houdend met de in deze voorjaarsnota voorgestelde beleidskeuzes en de herschikking van
begrotingsruimte 2020 naar de jaren 2018 en 2019.
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Rekening houdend met deze bestedingskeuzes en een herschikking van de begrotingsruimte 2020
naar de jaren 2018 en 2019 kan vanaf 2019 een flexibel budget van tenminste € 2 miljoen per jaar
worden gerealiseerd en is in de periode 2020-2023 op basis van de huidige inzichten maximaal
€ 42,08 miljoen beschikbaar voor de bekostiging van nieuw beleid. In de Begroting 2018
(november 2017) gingen wij nog uit van een van een beschikbaar bedrag van € 32,89 miljoen.
Een aantal toekomstige ontwikkelingen c.q. knelpunten is op dit moment niet goed te kwantificeren,
bijvoorbeeld:
 Nationaal Programma aardbevingsgebied
 Winschoterdiep
 beheer en onderhoud wegen en kanalen
 inverdieneffect realisatie Natuurnetwerk Nederland (NNN, voormalig EHS)
 nieuwe cao vanaf 2019
 invoering Omgevingswet 2021
 afronding gemeentelijke herindeling en overdracht van taken en middelen
 energietransitie
 ED2050
 uitbreiden Geurapp
Bij een streven naar een omvang van het nieuw beleid in de periode 2020-2023 van tenminste
€ 30 miljoen is op basis van de huidige vooruitzichten maximaal € 12,08 (€ 42,08 -/- € 30) miljoen
beschikbaar voor bijvoorbeeld het Nationaal Programma aardbevingsgebied en het opvangen van
de gevolgen van mogelijke ontwikkelingen en knelpunten.
In het vervolg van deze voordracht gaan wij in paragraaf 6.5 in op de voorgestelde wijziging van de
systematiek van toerekening van rente en dividenden aan reserves en voorzieningen, in paragraaf
6.6 doen we een voorstel tot verhogen van het investeringskrediet Verwerven natuur en in
paragraaf 6.7 leggen wij u een voorstel voor om een aan de Economic Board Groningen verstrekte
lening om te zetten in een subsidie.
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6.5. Wijzigen systematiek toerekenen rente en dividenden aan reserves en voorzieningen
Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2017 is afgesproken dat de een-op-een relatie tussen het
stamkapitaal (reserve Compensatie dividend Essent) en de toekomstige voeding van de
reserve MIT zal komen te vervallen. Dat betekent dat het rendement op het stamkapitaal niet meer
rechtstreeks ten gunste van de reserve MIT wordt gebracht, maar ten gunste van de Algemene
middelen. De voeding van het MIT is dan onderdeel van een integrale afweging ten laste van de
Algemene middelen. Deze wijziging is vooralsnog budgettair-neutraal verwerkt.
De reden hiervoor is dat financiële mee- of tegenvallers op deze wijze opgevangen kunnen worden
binnen het totaal van de provinciale middelen en niet meer op een bepaald beleidsterrein. Tevens
is afgesproken dat deze wijziging wordt meegenomen bij de behandeling van de Voorjaarsnota
2018.
In de afgelopen periode is onderzocht of en op welke wijze bovenstaande werkwijze kan worden
gerealiseerd. Hierbij is niet alleen gekeken naar het stamkapitaal, maar zijn alle reserves en
voorzieningen betrokken waarbij van enige vorm van toerekening van rente en/of dividend sprake
is. De reden om niet alleen naar het stamkapitaal te kijken, maar ook naar andere reserves en
voorzieningen ligt in het feit dat de huidige werkwijze administratief complex is en de voeding van
reserves en voorzieningen op dit moment deels afhankelijk is van marktontwikkelingen.
De reserves en voorzieningen die te maken hebben met een bepaalde mate van toerekening van
rente en dividenden zijn:
 Reserve MIT
 Reserve Regiospecifiek Pakket
 Reserve Compensatie dividend Essent (stamkapitaal)
 Reserve Afkoop vervanging kunstwerken Winschoterdiep
 Reserve EHS Zuidlaardermeer - Midden-Groningen
 Reserve Leefbaarheid: onderdeel meeropbrengst lening OZG t.b.v. gemeenten
 Voorziening Nazorg stortplaatsen
 Voorziening Baggerspeciedepots.
Op basis van ons onderzoek naar de werking van de systematiek van toerekening van rente en
dividend aan reserves en voorzieningen komen wij met het voorstel om alle inkomsten uit
dividenden en de rentebaten bij de Voorjaarsnota 2018 met terugwerkende kracht tot 1 januari
2018 toe te voegen aan de Algemene middelen en vanuit de Algemene middelen de voeding van
de reserves en voorzieningen te budgetteren. De ramingen zoals opgenomen in de
Meerjarenbegroting 2018 tot en met 2024 kunnen hierbij als leidend worden beschouwd. Op deze
wijze zijn aan deze systeemwijziging geen budgettaire gevolgen verbonden. Daarnaast zorgt deze
wijziging ervoor dat renteramingen in de toekomst minder complex worden en een tweetal
hierboven aangegeven ongewenste neveneffecten van de huidige wijze van toerekening van rente
en dividenden worden geëlimineerd.
Op basis van wet- en regelgeving moeten we de voorziening Nazorgfonds gesloten stortplaatsen
en de voorziening Baggerspeciedepots uitsluiten van dit voorstel en bij deze twee voorzieningen
alles bij het oude te laten. Daarnaast stellen wij voor om tegelijk met het opstellen van een 'nieuw'
MIT te onderzoeken of zich binnen de overige reserves problemen hebben voorgedaan als gevolg
van de voorgestelde wijziging. Hierbij valt te denken aan majeure afwijkingen in het kasritme van
de bestedingen ten laste van de reserves of afwijkende renteontwikkelingen.
6.6. Ophogen investeringskrediet Verwerven natuur
Om zorg te dragen voor de biodiversiteit en om nationale en internationale afspraken na te komen
heeft de provincie de taak op haar genomen om zorg te dragen voor de realisatie van het
Groningse deel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Dit natuurnetwerk moet in 2027 volledig
zijn gerealiseerd. Voor deze realisatie dient landbouwgrond te worden verworven en omgevormd
naar natuur. In onze provinciale omgevingsverordening is aangegeven welke percelen binnen het
Natuurnetwerk Nederland vallen en in ons beleid is vastgelegd dat we al deze gronden willen
omvormen naar de bestemming natuur.
Verwerving van gronden vindt in principe plaats op basis van vrijwilligheid. In eerste instantie
proberen we gronden in het NNN direct van de inliggende agrariërs aan te kopen. Indien
rechtstreekse aankoop niet lukt, bestaat er de mogelijkheid om agrariërs vervangende grond aan te
bieden.
De afgelopen jaren blijkt het aanbieden van vervangende grond aan agrarische bedrijven de
belangrijkste succesfactor bij het realiseren van het natuurnetwerk. Hiervoor is het van belang dat
de provincie voortdurend een ruime strategische grondpositie in haar bezit heeft. Voorafgaand aan
realisatie van de doelen in het landelijk gebied is dus een investering in ruilgrond noodzakelijk.
28-5

Om een start te maken in het verwerven van een strategische grondvoorraad ten behoeve van
ruilingen hebben uw Staten in 2016 een investeringskrediet verwerven natuur ter waarde
€ 15 miljoen beschikbaar gesteld (Najaarsnota 2016, voordracht nummer 58/2016).
Inmiddels verloopt de verwerving succesvol en zal het investeringskrediet in de loop van 2018
volledig benut zijn. In verband met het continueren van de realisatie van het natuurnetwerk is aan
onze uitvoeringsorganisatie Prolander gevraagd een inschatting te maken van de hoogte van het
actueel benodigde investeringskrediet grond. De hoogte van het benodigde investeringskrediet is
door Prolander ingeschat op € 35 miljoen.
Wij vragen uw Staten om in te stemmen met een verhoging van het investeringskrediet grond van
€ 15 naar € 35 miljoen en dit beschikbaar te stellen.
Bij de Najaarsnota van 2016 is het investeringskrediet van € 15 miljoen ingedeeld in drie
categorieën:
 Aankoop van strategische gronden buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN)
 Directe aankoop van natuurgronden binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN)
 Verwerving ten behoeve van natuurcompensatie.
Om maximaal te kunnen inspelen op de kansen die zich voordoen in de markt wordt voorgesteld
om geen schotten te plaatsen tussen de verschillende categorieën (Buiten NNN, Binnen NNN en
Natuurcompensatie).
Wij vragen uw Staten de in de Najaarsnota 2016 gegeven looptijd van het investeringskrediet te
verlengen tot en met 2027 zodat de looptijd gelijk is aan de looptijd van het Programma Landelijk
Gebied 3 (PLG3) en de einddatum van de realisatie van het natuurnetwerk.
Het voorstel betreft alleen het verhogen van het investeringskrediet. Eventuele winst of verlies bij
verkoop van ruilgronden komt ten laste van het verwervingsbudget natuur, hierdoor zijn er geen
risico's die ten laste komen van de Algemene middelen. Na afloop van de periode tot en met 2027
is de € 35 miljoen weer volledig beschikbaar. De gevolgen voor rentederving betrekken we bij de
eerstvolgende renteraming in het kader van de P&C-cyclus.
6.7. Omzetten lening Economic Board Groningen in een subsidie
RIG scoort top. Onder die naam staan de successen vermeld die de subsidieregeling RIG heeft
losgetrokken (www.rigscoorttop.nl). De investeringsregeling was bedoeld om in de Eemsdelta en
op het Zernike Science Park investeringen los te trekken. De regeling werd in 2014 ingesteld na
enkele 'slechte jaren' op het gebied van investeringen, uitbreidingen en nieuwvestigers. Met de
subsidieregeling zijn inmiddels aansprekende resultaten geboekt. Zo levert elke subsidie euro 4
extra investeringseuro's op. Daarmee zijn er op dit moment 201 directe banen gecreëerd bij
ontvangers. Deze cijfers zijn slechts nog een tussenstand. Op dit moment worden er nog
aanvragen behandeld, en is de regeling in februari 2018 voor de laatste tranche opengesteld voor
€ 15 miljoen en direct op de eerste dag overtekend.
In het verleden zijn afspraken gemaakt met het ministerie van EZK over de cofinanciering van de
RIG. EZK heeft € 20 miljoen bijgedragen en de regio diende eveneens eenzelfde bedrag bij te
dragen. De provincie heeft destijds uit eigen middelen € 5 miljoen bijgedragen, de resterende
€ 15 miljoen is bijgedragen door de Economic Board Groningen (EBG).
Omdat de EBG indirect voor 2/3 gefinancierd is door het Rijk, leidde bovenstaande constructie tot
heftige reactie van de toenmalige minister Kamp. Het Rijk vond dat de bijdrage van de EBG feitelijk
niet als regionaal betiteld mocht worden, hoewel in regionaal verband hier wel overeenstemming
over was. Om uit deze impasse te komen zijn gedeputeerde Brouns en de DG Bedrijfsleven en
Innovatie van EZK het volgende overeen gekomen:
De provincie verplicht zich om voor een periode van maximaal 5 jaar (gerekend vanaf de eerste
kredietverlening aan een onderneming in onze provincie onder ETFF) een maximale inspanning te
leveren voor het regionaal cofinancieren van ondernemingen in onze provincie die gebruik maken
van ETFF (tot een maximum van € 25 miljoen). Deze cofinanciering loopt via geëigende
financieringsvehikels (zoals IFG, GroeiFonds, NOM, IFNN, GSP etc.) en/of de provincie zelf,
afhankelijk van de gekozen financieringsstructuur.

28-6

Om evenwicht te brengen in de totale financiering van de RIG past het niet langer dat de provincie
een deel van haar bijdrage aan de EBG in de vorm van een lening beschikbaar heeft gesteld.
Daarom stellen wij voor de subsidiebeschikking voor wat betreft de lening van € 10 miljoen te
wijzigen. Ons voorstel is om de lening om te zetten in een subsidie.
Genoemde omzetting heeft de volgende financiële consequenties. De lening verdwijnt bij zowel de
provincie als de EBG van de balans. Dit leidt tot een eenmalig negatief resultaat voor de provincie
in 2018. Om te voorkomen dat dit leidt tot een beslag op de begrotingsruimte stellen wij het
volgende voor.
De omzetting van de lening in een subsidie is een last, maar tegenover deze last staat op termijn
bij de liquidatie van de EBG een opbrengst (1/3 deel batig liquidatiesaldo komt -conform statuten
EBG- ten goede aan provincie). We hebben dus te maken met een "tijdsverschil" (last komt voor
de bate aan). Dit lossen wij op middels tijdelijke dekking uit de reserve Compensatie dividend
Essent. Hierbij wordt opgemerkt dat tot en met 2018 ten laste van het krediet Provinciale
Meefinanciering inmiddels € 1,4 miljoen is gespaard ter afdekking van het risico dat de lening
mogelijk niet geheel terugbetaald zou kunnen worden. Dit bedrag kan nu ingezet worden voor de
omzetting, waardoor vanuit de eerdergenoemde reserve € 8,6 miljoen tijdelijk gedekt moet worden.
Deze tijdelijke dekking wordt nog lager door de toekomstige bedragen die hiervoor in 2019 en 2020
nog worden gespaard (€ 0,6 miljoen).
Bij de EBG leidt genoemde omzetting tot een eenmalig positief resultaat. Dit vergroot in principe
het batig (liquidatie)saldo (immers lening hoeft niet meer terug betaald te worden).
Vanwege het succes van de subsidieregeling RIG wordt gekeken of er, bijvoorbeeld via het
Toekomstperspectief Groningen Bovengronds een vervolg kan worden gemaakt met de regeling.
Wij zien hiertoe kansen door specifiek enkele beleidsthema's zoals het verder vergroenen van de
chemie aan te dragen.
7. Geheimhouding
Niet van toepassing.
8. Voorstel
Voorgesteld wordt in te stemmen met het in de Voorjaarsnota 2018 gepresenteerde actuele
financiële kader voor de jaren 2018-2022 en de verwerking van de door ons voorgestelde
beleidskeuzes 2018-2022.
Tevens stellen wij u voor de 11e wijziging van de provinciale Begroting 2018 vast te stellen. Dit
door het vaststellen van het in concept bijgevoegde besluit.
Groningen, 5 juni 2018.
Gedeputeerde Staten van Groningen:

F.J. Paas

, voorzitter.

H.J. Bolding

, secretaris.

Behandeld door : J.A. Oosterling.
Telefoonnummer : 050-316 4241
e-mail
: j.a.oosterling@provinciegroningen.nl
Bijlagen bij de voordracht
Geen
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Nr.

28/2018

Provinciale Staten van Groningen:

Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 5 juni 2018, nr. 2018-036354, FC;

BESLUITEN:
1. In te stemmen met de voorgestelde wijziging van de systematiek toerekenen rente en
dividenden aan reserves en voorzieningen;
2. In te stemmen met het verhogen van het investeringskrediet Verwerven natuur van
€ 15 miljoen naar € 35 miljoen, het verwijderen van de schotten tussen de categorieën en het
verlengen van de looptijd tot 2027;
3. In te stemmen met het omzetten van een aan de Economic Board Groningen verstrekte lening
in een subsidie en de in de voordracht voorgestelde financiële dekking;
4. Vast te stellen de bijgevoegde Voorjaarsnota 2018 en het daarbij behorende besluit tot 11e
wijziging van de provinciale Begroting 2018.
Groningen,
Provinciale Staten voornoemd:

, voorzitter.

, griffier.

Bijlagen bij het besluit
Nr.
1

Titel
Voorjaarsnota 2018 incl. 11e wijziging Begroting 2018

Soort bijlage
nota + ontwerpbesluit
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