
 
Begrotingswijziging Provinciale Staten 

Behandeling bij 2e berap 2022 
 

 

 
Programma: 4 Economie 
Onderwerp :  V B 25 Bestedingsritme Governance 
Taakomschrijving:  Economie 
Categorie ZBB: Kerntaak breed 
 

 

Toelichting:  
Door de Covid-19 pandemie is met de uitwerking van TopDutch even gewacht. De aandacht 
was gericht op de ondersteuning van het bestaande noordelijke bedrijfsleven bij het 
doorkomen van deze crisis. In deze periode heeft de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij 
(NOM) in opdracht van de drie provincies, met minimale inspanningen het merk TopDutch 
actief gehouden. Hoewel de Covid pandemie nog niet is verdwenen en een deel van het 
noordelijke bedrijfsleven nog altijd te kampen heeft met de naweeën, is de regiobranding 
onder de noemer TopDutch opgestart. In navolging van het advies is besloten om de 
operationele uitvoering van de TopDutch campagne te beleggen bij de NOM. Hierdoor is de 
branding/marketing en acquisitie van internationale bedrijven bij één organisatie belegd. De 
kosten hiervoor bedragen jaarlijks per noordelijke provincie € 150.000,- gedurende twee jaar. 
Het opstarten van de campagne zal in september gestart worden.  
Wanneer de campagne dan daadwerkelijk gestart kan worden is nog onduidelijke en daarom 
is er voor gekozen om € 105.000 van het budget TopDutch door te schuiven naar 2023. 
 
Door Corona is de invloed op de vraag van het MKB naar handelsrelaties met andere landen 
verandert, maar nog niet duidelijk. Deze beperkingen en onduidelijkheden zorgen ervoor dat 
er voor is gekozen om € 105.800 van het budget Landenbeleid door te schuiven naar 2023. 
 

 

Voorstel: 
Volgens onderstaande tabel het bestedingsritme van het budget Governance met  
€ 210.800,- aan te passen.  De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijk 
budgetten. 
 

 
Exploitatie 

Progr. Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026 

Lasten 

4 Economie -210.800 210.800 0   

 Reserve tijdelijke 
budgetten 
Vorming van reserve 

       
 

 129.700 

    

 Totaal lasten -81.100 210.800 0 0 0 

Baten 

 Reserve tijdelijke 
budgetten 
Beschikking over reserve 

 
 

-81.100 

 
 

210.800 

 
  

 Totaal baten -81.100 210.800                   0 0 0 

 
  



Reserves/voorzieningen/overlopende passiva 

Progr. Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026 

Lasten 

 Reserve tijdelijke 
budgetten 
Beschikking over reserve 

 
 

-81.100 

 
 

210.800 

 
  

 Totaal lasten -81.100 210.800 
 

0 0 

Baten 

 Reserve tijdelijke 
budgetten 
Vorming van reserve 

 
 

129.700 

    

 Totaal baten 129.700 0 0 0 0 

  




