
 
Begrotingswijziging Provinciale Staten 

Behandeling bij 1e Berap 2020 
 

 

 
Programma: 5  Mienskip 
Onderwerp : IV 4 Fase 2 Gebiedsontwikkeling Centrale As 
 

 

 
Toelichting: 
In de nota uitvoering begroting die op 22 juni door PS is vastgesteld is opgenomen dat de 
resultaten behaald moeten zijn binnen de periode dat het tijdelijke budget is verleend en dat 
tijdelijke budgetten alleen nog verlengd kunnen worden bij een nieuwe coalitieperiode of bij 
de tussenbalans.  
 
Voor het tijdelijk budget Fase 2 Gebiedsontwikkeling Centrale as met einde looptijd 2021 
wordt voorgesteld om deze te verlengen tot en met 2024. De reden hiervoor is het volgende: 
 
De gebiedsontwikkeling kent een aantal maatregelen welke voor 2021 nog niet gerealiseerd 
kunnen worden. De maatregelen voor een bedrag van € 442.900 hebben een 
uitvoeringsperiode tot uiterlijk 2024. 
 
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 nog ruimte 
te moeten vinden in haar begroting voor de uitvoering van de maatregelen. De gemeente 
voert de maatregelen uit. Eerder werd voorzien dat de projectorganisatie De Centrale As de 
maatregelen ging uitvoeren. Het tijdelijk budget is als bijdrage aan de reserve dekking 
kapitaallasten toegevoegd.  
 
Het betreft de volgende maatregelen. 
 

 
 
De bijdrage aan de gemeente zal via een subsidie worden uitgekeerd. Omdat er geen sprake 
is van een subsidieregeling waar aanspraak op gemaakt kan worden moet er een grondslag 
in de begroting zijn opgenomen. De subsidie zal worden verstrekt zodra de gemeente 
aantoont dat de maatregel uitvoeringsgereed is en er sprake is van een sluitende begroting.  
 
 

  

Omschrijving Maatregel

In tijdelijk budget 

gereserveerde provinciale 

bijdrage. 

Pontje over PM kanaal tussen Burgum en Sumar 232.400                                    
Fietspad tbv pontje over PM Kanaal 103.800                                    
Wandelpad Rijksstraatweg Noardburgum 26.000                                      
Recreatieve voorzieningen De Leyen 46.500                                      
Recreatieve voorzieningen Sudermar 34.200                                      
Totaal 442.900                                    



 

Voorstel:   
De bedragen in de begroting te specificeren conform bovenstaande tabel zodat deze 
geschikt worden gemaakt als wettelijke grondslag voor het verstrekken van een subsidie. De 
bijdrage van het tijdelijk budget aan de projectorganisatie centrale as uit de dekkingsreserve 
te halen en als subsidie beschikbaar te stellen aan de gemeente.  
Voorgesteld wordt het tijdelijk budget Fase 2 Gebiedsontwikkeling De Centrale As  te 
verlengen tot en met  2024 Het kasritme wordt aangepast conform onderstaande tabel. De 
mutatie verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten. 
 

 
 

 
Exploitatie 

Progr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024 

Lasten 

2 Infrastructuur  442.900    

5 Omgeving  - 442.900 354.200  88.700 

 Reserve dekkingsreserve 
kapitaallasten 
Vorming reserve 

 

-442.900    

 Reserve tijdelijke 
budgetten 
Vorming van Reserve 

 

442.900 

 

  

 Totaal lasten 0 0 354.200 0 88.7000 

Baten 

 Reserve tijdelijke 
budgetten 
Beschikking over reserve 

  

354.200  88.700 

 Totaal baten 0 0 354.200 0 88.700 

 
Investeringen 

Progr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024 

Lasten 

2 De Centrale As  -442.900    

 Totaal lasten 0 -442.900 0 0 0 

Baten 

 Totaal baten 0 0 0 0 0 

 
Reserves/voorzieningen/overlopende passiva 

Progr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024 

Lasten 

 Reserve tijdelijke 
budgetten 
Beschikking over reserve. 

 

 354.200  88.700 

 Totaal lasten 0 0 354.200 0 88.700 

Baten 

 Reserve dekkingsreserve 
kapitaallasten. Vorming 
reserve  -442.900    

 Reserve tijdelijke 
budgetten 
Vorming van reserve.  442.900    

 Totaal baten 0 0 0 0 0 

 
  


