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4.a.

Loggen

Europastrategie

Het advies “ Een doeltreffend waterbeheersysteem: een benadering van
innovatieve oplossingen” is in februari 2017 vastgesteld en ter informatie
toegezonden aan uw Staten. Het stuk is via deze link
https://bestanden.noordholland.nl/internet/Jaarrekening2016/1_3_2_Initiatiefrapport_Watermanag
ement.pdf in te zien.
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Konig

4.a.

Bond

Europastrategie

Bij prioriteit 2 water
staat Noord-Holland
koploper wilt zijn op
gebied van
innovatieve
oplossingen voor
toekomstig
waterbeheer. Er
wordt een
adviesrapport
opgesteld voor het
comité van de
regio's. Wordt dit
advies opgesteld
mede medewerking
van andere partijen
waterschappen,
gemeenten en
marktpartijen?
ERIAFF-conferentie
– De volgende
ERIAFF conferentie
is in Finland.
1) Heeft
provincie
NH daarbij
ook een

1. Nee. Wij spelen geen rol bij de volgende ERIAFF conferentie.
2. Nee wij nemen geen deel aan de volgende ERIAFF conferentie
aangezien deze keer de focus meer ligt op wetenschappelijk kennis
en kennisuitwisseling.
3. Ja we werken samen met de provincies Limburg en Zuid-Holland en
andere Europese regio’s via het Brusselse netwerk aan de
verankering van de samenwerking binnen het ERIAFF tuinbouw
netwerk. Hierbij zien we dat net als de Greenport NHN er bredere
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taak?
onderwerpen worden meegenomen die ook andere agrarische
2) gaan wij
sectoren raken.
daaraan
deelnemen?
Op welke
wijze?
3) Kan NoordHolland via
het ERIAFFnetwerk
naast de
tuinbouw
ook andere
agrarische
sectoren
ondersteun
en en bestpractices
uitwisselen
en verder
ontwikkelen
samen met
andere
Europese
regio’s?
Op pagina 5 wordt
Binnen het programma bodemdaling wordt eerst bepaald welke strategie de
een opsomming
provincie in dit dossier wil volgen en hoe dit zich verhoudt tot landelijke
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gegeven van
onderwerpen die
gedeputeerde
Loggen met de DG’s
heeft besproken.
Zou gedeputeerde
Loggen ook het
onderwerp
tegengaan van
inklinking van het
veen in
veenweidegebieden
in Europees
verband willen
bespreken om te
bekijken hoe we
samen kunnen
optrekken in het
ontwikkelen van
methoden om de
inklinking van het
veen tegen te gaan?
Klopt het dat er
alleen kaarten ter
inzage liggen plus
een toelichting van
4 pagina’s? Ik mis

ontwikkelingen. Mogelijk biedt op termijn Europese samenwerking een
mogelijkheid voor verdere kennisontwikkeling, maar daar ligt zowel binnen
de Europastrategie als binnen het programma bodemdaling niet de prioriteit.

Ja, dit klopt. De tekst van het Natuurbeheerplan zal worden geïntegreerd in
het Programma Natuurontwikkeling, dat in het najaar 2018 ter
besluitvorming aan Provinciale Staten wordt voorgelegd. Aangezien enkel de
kaarten van het Natuurbeheerplan een rechtsgevolg hebben (wel/geen
mogelijkheid tot subsidie), hoeven op grond van de Algemene wet
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de tekst van het
natuurbeheerplan
of heb ik dan iets
over het hoofd
gezien?
Waarom wordt het
natuurbeheerplan
nu opeens in 2018
onderdeel van het
programma
natuurontwikkeling
?

bestuursrecht enkel de kaarten ter inzage te worden gelegd. De definitieve
kaarten zullen ook deel gaan uitmaken van het Programma
Natuurontwikkeling.

Is er al een concept
programma
natuurlijkontwikkeli
ng, wordt dat
concept ook
voorgelegd aan PS,
zo ja wanneer? Zo
nee waarom niet?
Wanneer wordt de
afronding inclusief
de resultaten van

Dit hebben wij toegelicht in de brief aan uw Staten bij het ontwerpNatuurbeheerplan d.d. 11 april 2018. In deze brief staat: “Het definitieve
Natuurbeheerplan zal, dit jaar voor het eerst, onderdeel worden van het
Programma Natuurontwikkeling. Dit is een nieuw programma dat de oude
planfiguren Natuurbeheerplan en Provinciaal Meerjarenprogramma Groen
(PMG) bundelt. Het Programma Natuurontwikkeling zal ter besluitvorming
aan uw Staten worden voor gelegd, zoals dat ook steeds gebeurde met het
Natuurbeheerplan en het PMG. Door de introductie van het Programma
Natuurontwikkeling brengen wij de grote samenhang tussen verwerving,
inrichting en beheer van natuur beter tot uitdrukking. Bovendien presenteren
wij dit op een inzichtelijke wijze aan alle betrokkenen.”
Nee, het Programma Natuurontwikkeling is nog in ambtelijke voorbereiding.
Er is niet voorzien in het agenderen van een concept van het Programma
Natuurontwikkeling in Provinciale Staten. Het Programma
Natuurontwikkeling zal in het najaar van 2018 ter besluitvorming aan
Provinciale Staten worden voorgelegd.

Met de terreinbeheerders, de agrarische collectieven en LTO-Noord is het
verkenningsjaar gestart, onder leiding van de heer F. Evers als onafhankelijk
procesbegeleider.
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de gesprekken over
agrarisch
natuurbeheer
binnen NNN
verwacht?
Kunnen de
resultaten worden
meegenomen in
uiteindelijke
natuurbeheerplan
2019?
De wijziging van de
NNN-begrenzing
wordt gekoppeld
aan PRV. Hoe
voorkomt u
onduidelijkheid als
die
wijzigingskaarten
niet meer bij het
natuurbeheerplan
zitten? Waarom
trekt u het
vaststellen van de
kaarten los van het
natuurbeheerplan?

Wij hebben de ambitie om uw Staten bij de behandeling van het
Natuurbeheerplan 2019 (in uw vergadering in het najaar 2018) zicht te
kunnen bieden op een akkoord tussen alle betrokken partijen. Uiteraard is de
vraag of een dergelijk akkoord tot stand komt, en wat de inhoud hiervan is,
afhankelijk van het verloop van de werkbijeenkomsten.

De wijziging van de NNN-begrenzing verloopt voortaan via aanpassingen van
de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). Immers, wijziging van de NNNbegrenzing is primair een ruimtelijk besluit dat integraal dient te worden
afgewogen. De PRV is hiervoor het geëigende instrument. Het
Natuurbeheerplan dient om natuurbeheer- en ambitietypen toe te kennen
en de subsidiëring van natuurbeheer te regelen. Om deze reden hebben wij
de kaart met de NNN-begrenzing uit het Natuurbeheerplan gehaald en
verloopt wijziging van deze begrenzing voortaan via de PRV. Het
Natuurbeheerplan, met zijn beheertypen- en ambitiekaart, blijft het
instrument voor natuurbeheer en de subsidiëring hiervan.
Bij wijzigingen van de NNN-begrenzing via PRV zal ook een wijzigingskaart
worden gevoegd, zodat voor een ieder duidelijk is op welke plekken de
begrenzing gewijzigd worden.
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.

Post

Petitie
binnenvaart

De beantwoording van deze vragen zal gezamenlijk met de antwoorden op
een aantal andere technische vragen uit de commissie M&F in een brief aan
uw staten worden gestuurd.
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Post

Petitie
binnenvaart

Heeft het college
zicht op het aantal
binnenvaartschippe
rs dat NoordHolland telt.
Hoeveel zijn dat er?
Is het college
bekend met het feit
dat verdwijnen van
de
binnenvaartschippe
rs betekend dat alle
goederen over land
vervoerd moeten
worden wat ook in
Noord-Holland
meer vervuiling en
drukte op de wegen
met zich mee zal
brengen? Is het
college bezig met
lobby om
binnenvaartschippe
rs te ondersteunen
zodat zij
toekomstperspectie
f behouden? Is het

De beantwoording van deze vragen zal gezamenlijk met de antwoorden op
een aantal andere technische vragen uit de commissie M&F in een brief aan
uw staten worden gestuurd.
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college bereid die
lobby te voeren?
Op pagina 11 wordt
gesproken over
inzetten op
stimuleren van
biogas. Kunt u
informatie
verschaffen over de
voordelen en
nadelen van biogas,
de rentabiliteit van
biogas en de CO2
reductie van biogas.

Antwoord

Er moet onderscheid gemaakt worden tussen biomassavergassing en –
vergisting. Vergisting is al rendabel, dat gebeurt nu o.a. bij boeren en
tuinders en in rioolwaterzuiveringsinstallaties, veelal op basis lokaal
beschikbare biomassa (mest, plantaardig afval, rioolslib etc.). Vergassing zit
nog in de demonstratiefase, is dus nog niet rendabel, en daarvoor zal –
wanneer het op grotere schaal gebeurt – naar verwachting biomassa
geïmporteerd moeten worden. De voor- en nadelen hiervan worden
helemaal bepaald door de aard en herkomst van de biomassa en in hoeverre
dit in het herkomstland concurreert met b.v. voedselproductie of voor
andere nadelen zorgt zoals mono-culturen. De provincie begeleidt het
demonstratieproject biomassavergassing bij Alkmaar waarin we als provincie
hebben geïnvesteerd en ook hoge verwachtingen hebben.
Het voordeel van vergassing en vergisting van biomassa ten opzichte van
verbranding ervan – zoals bij bijstook in kolencentrales of in biomassaketels
voor warmteproductie - is dat het geen luchtverontreiniging veroorzaakt.
De CO2-reductie is helemaal afhankelijk van wat door het biogas vervangen
wordt. Biogas zelf is CO2-neutraal, want afkomstig uit de korte
koolstofkringloop. Biogas kan gewoon aardgas vervangen, maar ook diesel of
benzine voor vrachtwagens en auto’s. De CO2-reductie wordt dus door de
referentie bepaald.
Als provincie gaan we ervan uit dat biogas noodzakelijk is voor sommige
sectoren omdat je geen alternatieven hebt, maar dat je het alleen daar moet
inzetten waar je echt niet anders kunt, omdat het mondiaal schaars is en
negatieve gevolgen kan hebben in de herkomstlanden.
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.

Tekin

Subsidieplafond

Voor de bedragen is uitgegaan van de maximale subsidie voor 1
bedrijfsverplaatsing en 3 kavelruilprocessen in 2018.
De bedragen zijn bepaald op grond van EU staatssteunregels. De subsidie kan
een bedrijf stimuleren te verplaatsen. Een bedrijfsverplaatsing is afhankelijk
van veel factoren. Naast een financiële prikkel zijn dit onder andere
emotionele gebondenheid aan de locatie, perspectief voor bedrijfsopvolging,
EU beleid en marktontwikkelingen.

VVD,
Van
Langen

16.e
.

Tekin

Onderzoek
luchtkwaliteit

Kunt u aangeven
waarop de
bedragen gebaseerd
zijn? Zijn deze
bedragen
voldoende om
daadwerkelijk
bedrijven uit te
plaatsen uit het
NNN?
Welk percentage
van de NH
luchtkwaliteit wordt
beinvloed door de
ammoniakuitstoot
van de agrarische
sector uit
Duitsland? Welke
invloed kan de
provincie hierop
uitoefenen?

Zo specifiek is het betreffende onderzoek niet uitgevoerd. Volgens RIVM
dragen ammoniak emissies uit de Duitse agrarische sector circa 20% bij aan
de landelijk secundaire concentratie van PM2,5.
Provincie zelf heeft hier weinig tot geen invloed. Dit zijn aangelegenheden op
Europees niveau.

