
 
Begrotingswijziging Provinciale Staten 

Behandeling bij 2e berap 2022 
 

 

 
Programma: 5  Mienskip 
Onderwerp :  V B 40 Bestedingsritme Fase 2 gebiedsontwikkeling Centrale As 
Taakomschrijving:  Leefbaarheid 
Categorie ZBB:  Kerntaak breed 
 

 

Toelichting: 
De provincie heeft naast de aanleg van De Centrale As met de regio afgesproken het gebied 
met een plus achter te laten. Een aantal maatregelen kent een financiële bijdrage van zowel 
de provincie als de gemeente Tytsjerksteradiel. De gemeente heeft aangegeven een voorstel 
in de behandeling van de begroting door de gemeenteraad te hebben opgenomen. Na 
akkoord van de gemeenteraad gaat de gemeente aan de slag om de maatregelen 
uitvoeringsgereed te krijgen. De gemeente voert zelf de maatregelen uit. Als realisatietermijn 
is uiterlijk 1-1-2026 aangegeven. 
De bijdrage aan de gemeente wordt verstrekt als is aangetoond dat de maatregel 
uitvoeringsgereed is en er sprake is van een sluitende begroting.  
Het gaat om de volgende maatregelen: 
- Pontje over het PM Kanaal tussen Burgum en Sumar; 
- Fietspad tbv pontje over PM Kanaal; 
- Wandelpad Rijksstraatweg Noardburgum; 
- Recreatieve voorzieningen De Leyen; 
- Recreatieve voorzieningen Sudermar. 
Voorgesteld wordt om € 354.200,- door te schuiven van 2022 naar 2023 en € 88.700 van 
2024 naar 2025.  

 

Voorstel: 
Volgens onderstaande tabel het bestedingsritme van het budget Fase 2 gebiedsontwikkeling 
Centrale As met € 442.900,- aan te passen en te verlengen t/m 2025. De wijziging verloopt 
budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten. 

 
Exploitatie 

Progr. Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026 

Lasten 

5 Mienskip -354.200 354.200 -88.700 88.700  

 Totaal lasten -354.200 354.200 -88.700 88.700 0 

Baten 

 Reserve tijdelijke 
budgetten 
Beschikking over reserve 

 
 

-354.200 

 
 

354.200 

 
 

-88.700 

 
 

88.700 

 

 Totaal baten -354.200 354.200 -88.700 88.700 0 

 
Reserves/voorzieningen/overlopende passiva 

Progr. Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026 

Lasten 

 Reserve tijdelijke 
budgetten 
Beschikking over reserve 

 
 

-354.200 

 
 

354.200 

 
 

-88.700 

 
 

88.700 

 

 Totaal lasten -354.200 354.200 -88.700 88.700 0 

Baten 

       

 Totaal baten 0 0 0 0 0 




