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Afgelopen maandag is de (concept)reactie van de provincie ontvangen op onze programma-
begroting 2014 - 2017. Wij concluderen dat de inhoud van de brief conform onze verwachtingen is. 
Aangezien de begroting wederom positief sluit is er geen reden voor de aanscherping van het toezicht. 
Mede door de door 4 partijen ondersteunde motie veranderagenda is deze begroting tot stand gekomen. 
Onze begroting is dan ook in een proces van constructieve afstemming met de provincie opgesteld. Er zijn 
twee onderwerpen waar de provincie onze aandacht voor vraagt. Deze onderwerpen zijn het structurele 
begrotingsevenwicht en het onderhoud van de wegen. 

Structureel begrotingsevenwicht 
Zoals met u is afgestemd hebben we er in deze begroting voor gekozen om de jaarschijf 2014 structureel te 
laten sluiten. Dat betekent dat de jaarschijf 2015 incidenteel sluit en de jaarschijven 2016 en 2017 een 
structureel tekort laten zien. Het verzoek van de provincie om hieraan te werken is reeds in gang gezet. Wij 
kunnen u meedelen dat wij inmiddels zijn begonnen met het voorbereiden van ombuigingsscenario's. De 
planning is om na de verkiezingen deze scenario's verder uit te werken. 

Onderhoud wegen 
De provincie stelt dat het in de begroting opgenomen structurele onderhoudsbudget voor wegen dient aan te 
sluiten op het vastgestelde beheerplan onderhoud wegen. De provincie benadrukt de behoefte aan 
afstemming tussen kaderstelling en budgettering en het belang van het wegwerken van achterstallig 
onderhoud. In ons recent aan u gepresenteerde wegenplan gaan wij uit van de afstemming tussen het 
gewenste niveau en het daarbij behorende budget. Door de uitvoering van de meerjarenplanning van de 
projecten zal het achterstallig onderhoud worden weggewerkt. Hiervoor zijn onder andere een aantal 
restantkredieten gereserveerd. 
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