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Inleiding is aangepast
De laatste zin onder de onderwerpen die zijn besproken in de bijeenkomst van 21
januari 2020 is aangepast, omdat Wbb en ontgrondingen niet verder zijn
uitgewerkt in de ontwerpbegroting vanwege uitstel Omgevingswet
tekst in gekleurd aangepast
De samenvatting begrotingscijfers is tekstueel aangepast inclusief tabel 1, 2 en 3
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Tekst onder 'Omgevingswet' aangepast
Tekstuele aanpassing onder 'Wkb' - ook deze wet wordt waarschijnlijk uitgesteld
Kleine aanpassing in voetnoot 8 vanwege verschoven AB vergadering
Kleine aanpassing van de 1ste alinea, laatste zin 'voor het eerst pas een jaar na
inwerkingtreding van de Omgevingswet kunnen uitspraken gedaan worden'
3de alinea zinsnede uitdaging beginperiode Omgevingswet verwijderd.
Onder algemeen was de grootste uitdaging aan de slag te gaan met de
Omgevingswet, is nu gewijzigd in 'goed voor te bereiden op', + laatste bullet
aangepast in goede voorbereiding
Laatste bullet onder wat willen we daar voor doen: aangepast
Tekst onder 'formatie en taken' is aangepast alsmede tabel 5, betreft zeer
minimale wijziging in aantal en tekst invloed Omgevingswet is verwijderd.
Tabel 6 is in aantal heel minimaal aangepast. Verder onder programma 2.3 onder
algemeen was de grootste uitdaging aan de slag te gaan met de Omgevingswet,
is nu gewijzigd in 'goed voor te bereiden op'
Onder wat willen we bereiken is 3de bullet aangepast
Laatste zin formatie en taken betreffende gevolgen Omgevingswet verwijderd.
Tabel 7 en 8 zijn in aantal minimaal aangepast
Verder onder programma 2.4 onder algemeen was de grootste uitdaging aan de
slag te gaan met de Omgevingswet, is nu gewijzigd in 'goed voor te bereiden op'
Onder wat willen we bereiken is 1ste bullet aangepast, en onder wat willen de
daarvoor doen: de laatste twee bullets
Eerste bullet op de pagina tekstueel gewijzigd, tabel 10 in aantallen minimaal
gewijzigd
Onder wat gaat het kosten stond: een zin over de onzekerheden die gepaard
gaan met de Omgevingswet… deze zin is verwijderd.
Inhoud tabel 14 is aangepast: bodem en ontgronden eruit gehaald
Tabel 15 is aangepast, betreft minimale aanpassing van de cijfers en de tekst
onder 'toelichting op de financiële begroting' is aangepast.
Tabel 14 Wbb en ontgrondingen verwijderd ivm uitstel omgevingswet
Tabel 15 Reguliere begroting: personeelskosten en overige personeelskosten en
baten aangepast
Toelichting op financiële begroting: 1e alinea aangepast.
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Tabel 16 specificatie personeelskosten: personeelskosten primair proces en
management 2021 aangepast
Tekst onder personeelskosten primair proces: bullet 1 is aangepast ivm
zuivelbedrijven
Tabel 17: aantal vm. provinciale C en Provinciale bedrijven aangepast naar de
"oude situatie" van de zuivelbedrijven
Tabel 18: plusuren 2021 aangepast
Tekst onder Tabel 18 aangepast
Personeelskosten en overige personeelskosten aangepast. Totale lasten
exclusief indexering en de indexering aangepast. Baten aangepast
Meerjaren perspectief incl. transitiebegroting deelnemersbijdrage aangepast
Figuur 1 + 0,2, was +0,1
Specificatie bijdrage per deelnemer aangepast
Ontwikkeling deelnemersbijdrage Totale begroting 2021 en mutatie 2021 2020
aangepast
Mutatie deelnemersbijdrage: Wbb op 0, Boa coördinatie aangepast, basistaak
overig aangepast. Ontgrondingen verwijderd, externe veiligheid aangepast, BOA
inzet toegevoegd, plustaken overig aangepast, collectieve opdrachten aangepast,
implementatie omgevingswet aangepast, overige opbrengsten aangepast,
transitie begroting aangepast.
Tabel overzicht kostprijs per inrichting, prijs per inrichting aangepast.
Vergunningverlening en toezicht ontgrondingen verwijderd.
Inrichtinggebonden basistaken, handhaving, kolom Wbb vergunningverlening
verwijderd, Wbb toezicht aangepast, niet inrichtinggebonden basistaken provincie
verhoogd, boa coördinatie aangepast
Personeelskosten, basistaken, aanvullende taken, overige opbrengsten
aangepast
Personeelskosten, overige personeelskosten, baten uit extra
opdrachtendeelnemersbijdrage inclusief indexering aangepast
Verwijderd

specificatie mutatie van de deelnemersbijdrage

