
 
Begrotingswijziging Provinciale Staten 

Behandeling bij 1e berap 2020 
 

 

 
Programma: 2  Infrastructuur 
Onderwerp :  IV 2 Samenwerkingsovereenkomst regionale aanpak laadinfrastructuur 
 

 

 
Toelichting: 
In april 2020 is de samenwerkingsovereenkomst regionale aanpak laadinfrastructuur getekend. Op 
grond hiervan ontvangt de provincie Fryslân een Rijksbijdrage van €1.550.800. Dit bedrag is mede 
bedoeld voor de provincies Groningen en Drenthe. 
Het aandeel voor onze provincie bedraagt € 585.000.  
Een voorwaarde van het Rijk is dat wij een zelfde bedrag co-financieren.  De regionale 
cofinanciering kan bestaan uit de inzet van provinciale capaciteit, uit eigen bijdragen van 
gemeenten en uit de door ons te maken kosten voor onderzoek en proces. Deze laatste bedragen 
€ 295.000.  Het gaat hier dan om het ondersteunen van gemeenten bij het realiseren van publieke 
laadpunten. Hiervan wordt €197.500 bijgedragen vanuit het budget energie en klimaat in het 
programma 3 Omgeving. De overige € 97.500 wordt gedekt vanuit de reserve voormalige BDU. 
Aangezien dit een extra taak is ten opzichte van de huidige begroting is het voorstel om het 
capaciteitsbudget te verhogen in de jaren 2020-2023 met € 140.000 ten laste van de Rijksbijdrage. 
De ruimte in het budget energie en klimaat en de reserve BDU Brede Doel Uitkering is voor een 
belangrijk deel ontstaan door het niet door gaan van het geplande experiment met een 
waterstofbus op lijn 315. 
 

 

Voorstel: 
Volgens onderstaande tabel de in te richten overlopende passiva ten behoeve van de Inkomst 
vanuit het Rijk voor laadinfrastructuur en de benodigde provinciale cofinanciering opnemen in de 
begroting. 
 

 
 
Exploitatie 

Progr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024 

Lasten 

6 Bedrijfsvoering 35.000 35.000 35.000 35.000  

2 Infrastructuur 97.500     

2 Infrastructuur 1.557.700 49.400 49.400 49.300  

 Totaal lasten 1.690.200 84.400 84.400 84.300 0 

Baten 

2 Reserve BDU 
Beschikking over reserve 

 
97.500 

    

2 Infrastructuur 1.592.700 84.400 84.400 84.300  

 Totaal baten 1.690.200 84.400 84.400 84.300 0 

 
Reserves/voorzieningen/overlopende passiva 

Progr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024 

Lasten 

2 Reserve BDU 
Beschikking over reserve 

 
97.500 

    

 Totaal lasten 97.500 0 0 0 0 

Baten 

2 Overlopende passiva 
Regionale aanpak 
laadinfastructuur 

 
 

105.000 

    

 Totaal baten 105.000 0 0 0 0 

 


