
 
Begrotingswijziging Provinciale Staten 

Behandeling bij 2e berap 2022 
 

 

 
Programma: 6  Bedrijfsvoering 
Onderwerp :  V B 45 Bestedingsritme Aanpassing systemen voor omgevingswet 
Taakomschrijving:  Milieu 
Categorie ZBB:  Wettelijk basis 
 

 

Toelichting: 
In de nota uitvoering begroting die op 22 juni 2021 door PS is vastgesteld is opgenomen dat 
resultaten behaald moeten zijn binnen de periode dat het tijdelijk budget is verleend. Voor 
het tijdelijk budget Systemen voor omgevingswet  met einde looptijd 31-12-2022 wordt 
voorgesteld deze te verlengen tot en met 2023. De reden hiervoor is het volgende: 
 
Hoewel de inwerkingtreding van de Omgevingswet, na diverse keren te zijn uitgesteld, per 1 
januari 2023 wordt verwacht zullen in het jaar 2023 nog veel zaken moeten worden 
opgepakt. Voor een aantal onderdelen zal met tijdelijke maatregelen (TAM) worden gewerkt. 
Om deze gedurende 2023 en verder, naar gelang de verdere uitbouw van het digitale stelsel 
OW, weer om te bouwen naar operationele reguliere processen is budget vereist. Ook het 
integraal borgen van Omgevingsprogramma’s en Omgevingsverordening zal in 2023 budget 
vragen. Deze borging kan pas worden afgerond als de wet definitief van kracht is. 
Onduidelijk is nog wat deze kosten exact zullen bedragen. Door het restbedrag van € 
475.000 door te schuiven naar 2023 zullen de kosten vermoedelijk voor het grootste deel 
gedekt zijn. 
 

 

Voorstel: 
Volgens onderstaande tabel het bestedingsritme van het budget Aanpassing systemen voor 
omgevingswet met € 475.000,- aan te passen en te verlengen tot en met 2023. De mutatie 
verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten. 
 

 
Exploitatie 

Progr. Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026 

Lasten 

6 Bedrijfsvoering -475.000 475.000    

 Totaal lasten -475.000 475.000 0 0 0 

Baten 

 Reserve tijdelijke 
budgetten 
Beschikking over reserve 

 
 

-475.000 

 
 

475.000 

   

 Totaal baten -475.000 475.000 0 0 0 

 
Reserves/voorzieningen/overlopende passiva 

Progr. Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026 

Lasten 

 Reserve tijdelijke 
budgetten 
Beschikking over reserve 

 
 

-475.000 

 
 

475.000 

   

 Totaal lasten -475.000 475.000 0 0 0 

Baten 

       

 Totaal baten 0 0 0 0 0 




