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De heer Leever (ONH):
Pagina 12/13: Hoe moeten de percentages (8x 100%) worden opgevat?
Pagina 85: Uit de jaarrekening 2017 van PDENH blijkt dat op basis van een herverdeling van hun
participaties een afschrijving in 2017 noodzakelijk is. Als gevolg hiervan moet de provincie
afschrijven op de boekwaarde van PDENH en moet de boekwaarde naar beneden worden bijgesteld
naar 363.000 euro. Waardoor wordt deze afwaardering van 363.000 euro veroorzaakt?
Pagina 197 t/m 205: Op deze pagina’s staan voor alle deelnemingen financiële informatie over hun
eigen en vreemd vermogen voor 2016 ingevuld, maar voor 2017 slechts gedeeltelijk. Wat is hiervan
de oorzaak?
Veel pagina’s van de jaarrekening 2017 hebben betrekking op de toegekende subsidies van de
provincie. In totaal zijn er 430 subsidies met een betaalgedrag van 78,3 miljoen. De verstrekking van
deze subsidies vereist nogal wat werk. Hoe groot zijn de apparaatskosten en hoeveel fte was nodig
om deze subsidies te verstrekken?
Pagina 270 en 271: onder aan pagina 271 staat dat voor de deelneming PDENH de boekwaarde 2017
met ruim een miljoen euro is afgenomen. Hoe valt dat te verklaren? Hoe is de afname van
boekwaarde van een miljoen euro in overeenstemming te brengen met de afwaardering van 363.000
euro, zoals eerder genoemd?
Aanbiedingsbrief Gedeputeerde Staten: halverwege de brief staat: “Wij betreuren het dat wij als
Gedeputeerde Staten de stukken niet eerder hebben kunnen ontvangen en dat de stukken zonder
controleverklaring van de accountant aan u is verzonden. Anderzijds zijn wij van mening dat wij niet
langer de jaarrekening aan uw Staten kunnen onthouden. Met de kennis van nu verwachten we geen
materiële wijzigingen meer van het nu gepresenteerde beeld. Daarop kunnen wij geen definitief
uitstel geven aangezien de definitieve bevindingen van de accountant niet zijn ontvangen.” Stel dat
de definitieve bevindingen van de accountant toch noodzakelijke materiële wijzigingen weergeven,
in welke situatie komt de provincie dan met deze jaarrekening? Wat is de oplossing?
De voorzitter merkt op dat de laatste een politieke vraag is. Daarop zal geen ambtelijke
beantwoording volgen.
De heer Klein (ChristenUnie-SGP):
Pagina 68: er is nog geen subsidie verleend voor het project “Zanderige variant Prins Hendrikdijk’
omdat nog gezocht wordt naar een beheerder. Dat moet niet al te ingewikkeld zijn. Wat is er aan de
hand bij dit project? Is er zicht op een oplossing?
Pagina 122: voor het Nationaal Natuurnetwerk zijn de doelstellingen niet gehaald; in plaats van de
begrote 250 ha is in 2017 148 ha gerealiseerd. Wordt ingezet op extra inzet in 2018 of andere
compenserende maatregelen?
Pagina 125: de indruk wordt gewekt dat er onvoldoende capaciteit is om het programma Groen in
zijn totaliteit uit te voeren. Tegen welke problemen lopen Gedeputeerde Staten aan?
Pagina 140: binnen het opdrachtenbudget Ruimtelijke Ordening Cultuurlandschap is een bedrag
gereserveerd voor het uitdragen van de geactualiseerde leidraad. Dat bedrag is niet geheel tot
beschikking gekomen. Is het de bedoeling dat die gelden in 2018 alsnog besteed worden?
Pagina 186: Participatiewet: de provincie heeft een taakstelling vanuit het IPO om 15 fte aan
garantiebanen te realiseren. Daarvoor is 900.000 euro beschikbaar gesteld. Het lijkt alsof het gehele
bedrag van loonkosten wordt betaald vanuit de bijdrage vanuit Noord-Holland aan het
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participatiebudget. Klopt dit? De loonkosten worden toch betaald voor de functie die men uitvoert?
Extra kosten die gepaard gaan met het aan het werk stellen van mensen met een arbeidsbeperking,
zouden toch uit het participatiebudget moeten worden betaald?
Mevrouw De Meij (50PLUS):
Pagina 14: presidiumbesluiten worden getoetst in 2017. Vanaf welk bedrag wordt getoetst?
Pagina 15: Uit zijn minder subsidies verleend uit Europese projecten omdat de dossiers niet
compleet waren. Worden die subsidies alsnog verstrekt, als de dossiers compleet zijn?
Pagina 34: schades aan wegen onder 50.000 euro zijn ondergebracht in gebiedscontracten. Op het
schadebudget wordt hierdoor minder uitgegeven. Is het correct dat bedragen voor
gebiedscontracten nu toenemen?
Pagina 35: 385.000 euro meer is besteed door outsourcing brugbediening. Is de inhuur van externen
hoger dan het eigen personeel?
Pagina 41: Het PMO is voor 89% uitgevoerd. Wanneer wordt de overige 11% gerealiseerd?
Pagina 59: er is 102.000 euro meer uitgegeven aan de inhuur van een tijdelijke projectleider OV.
Waar komt die overschrijding vandaan? Was dit niet voorzien?
Pagina 94: naar aanleiding van verzoeken van gemeenten is de kwalitatieve woningbouw
aangejaagd. Kan een lijst worden verstrekt met concrete ‘aanjaagtrajecten’ en de resultaten daarvan?
Pagina 95: met gemeenten die achterlopen met hun taakstelling verblijfsgerechtigden zijn
bestuurlijke gesprekken gevoerd. Welke middelen heeft de provincie verder nog om gemeenten te
dwingen tot het halen van de beoogde taakstelling?
Pagina 96: minder subsidie aanvragen zijn binnengekomen voor UVR Woonvisie. Waarom is dit het
geval? Waarom leverden gemeenten niet sneller af?
Pagina 107: De werkelijke kosten voor afwaardering van de RON vallen bijna 4 ton hoger uit. Komt
dat bedrag alleen ten laste van de provincie of ook van de gemeente Zaanstad en andere partners?
Pagina 134: door demografische ontwikkelingen zet de provincie in om de leefbaarheid te
stimuleren, met name op het platteland. Wat gaat de provincie precies doen en hoeveel geld is
daarvoor beschikbaar?
Pagina 186: Wat is de reden van de stijging van het ziekteverzuim? Welke maatregelen worden
getroffen om het verzuim naar beneden te krijgen?
De heer Zoon (PvdD):
Pagina 51: er zijn minder laadpalen geplaatst doordat er geen vergunningen zijn verleend en door
overige oorzaken. Dat is merkwaardig, want de provincie werkt op dit gebied samen met gemeenten.
Wat is de exacte oorzaak? Wat houdt ‘overige oorzaken’ in?
Pagina ?: risico D77 (Pallas) is verdwenen. Waar is het bedrag van 40 miljoen euro gebleven dat als
risico stond genoemd?
Wanneer komt de definitieve accountantscontroleverklaring?
Mevrouw Pels (GL):
Kan de reden waarom Provinciale Staten later geïnformeerd zijn, bijvoorbeeld in de
Rekeningencommissie breder worden besproken, desnoods in beslotenheid?
Pagina 22: de tekst over het financieel toezicht lijkt niet compleet te zijn. Kan de toelichting alsnog
worden verkregen?
Bij Mobiliteit: bereikbaarheid kent onder de streep een meevaller. Hoe verhoudt zich dat tegenover
de gereserveerde 25 miljoen euro? Hoe gaat de besteding van de middelen nu verlopen, nu er sprake
is van onderbesteding?
Wat is de oorzaak voor de vertraging bij Fiets? Het fietsbeleid is later vormgegeven dan gehoopt.
Er is minder subsidie uitgekeerd voor kennisontwikkeling van bodem en water. Wat is hiervan de
oorzaak?
Wat veroorzaakt de noodzaak tot afschrijving bij PDENH?
Wanneer komt de geactualiseerde Provinciale Milieuverordening?
Kan een overzicht worden gegeven van de gebudgetteerde TWINH onttrekkingen en de werkelijke
onttrekkingen per programma?
Kan een verklaring worden gegeven voor de lagere grondopbrengsten?
Waarom zijn de Regionale Warmteplannen niet opgesteld?
Waardoor is het versnellingsprogramma voor duurzame innovatie vertraagd?
Hetzelfde geldt voor het programma Go!NH en het Proof-of-concept fonds. Wat heeft daar de
vertraging veroorzaakt?
Het format van het Programma Groen ziet er anders uit dan dat van de andere programma’s. Zijn er
plannen om dat gelijk te trekken, nu opnieuw naar de begrotingssystematiek is gekeken?
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Waarom valt de uitbreiding van het NNN tegen? Waarom is het niet gelukt om de gewenste
beheerplannen vast te stellen? Hetzelfde geldt voor agrarisch natuurbeheer.
Klopt het dat de tegemoetkoming Faunafonds is betaald uit niet ontwikkelde natuur?
Waarom is er sprake van een grote onderbesteding op groen kapitaal?
Bij de renovatie van Fort Zuidwijkermeer blijft er geld liggen. Verdwijnt het geld voor renovatie van
het fort nu naar de Algemene middelen?
Wat wordt bedoeld met de beperkte opsteltijd van de Uitvoeringsregeling Culturele Infrastructuur? Is
deze regeling te laat vastgesteld?
Op de planning stonden 20 restauratieprojecten van Rijksmonumenten. Daarvan zijn er nul
gerealiseerd. Hoe kan dat?
Voor het programma Jong leren eten is 50.000 euro ontvangen, bedoeld voor netwerkactiviteiten. De
provincie heeft daar niets meegedaan. Wat waren de plannen, of was het nooit bedoeld om het
bedrag te besteden?
Pagina 158: de Pallas risicoafname bedraagt 22.500 euro. Hoe moet dit worden gezien? Is het een
technische wijziging omdat een voorziening is getroffen?
De heer Heijnen (CDA):
Pagina 161: risico HOV. Wat is de huidige /actuele stand van zaken?
Pagina 185: fte/personele formatie van de provincie: Hoe staat Provincie Noord-Holland ervoor in
verhouding tot andere provincies qua aantal medewerkers?
Pagina 187: btw: in de vakmedia wordt melding gemaakt van de btw koepelprijsstelling voor
overheden. Dat is mogelijk een risico. Waarom valt daarover niets te lezen in de jaarrekening 2017?
Waarom is niet gewoon sprake van een wijziging van de risico paragraaf voor Pallas? Waarom wordt
het op deze manier financieel technisch verwerkt?
De heer Papineau Salm (PvdA) is benieuwd wat de kwestie Pallas betekent voor de cyclus
Zomernota-Kaderbrief en Begroting. Mag gebruik worden gemaakt van de vrije reserve van 900.000?
Pagina 4, vrijval N201: De PvdA vindt het merkwaardig dat het resterende bedrag van 6,8 miljoen
euro niet naar de Algemene reserve gaat. Wat is technisch de reden om het op deze manier te doen?
Wordt hiermee afgeweken van het eigen beleid?
Heeft het verlagen van het krediet Strategische grondaankoop (pagina 9 voordracht) geen effect op
de jaarrekening?
De heer Tijssens (D66) leest in de tabel bij het PMI dat 98% is gerealiseerd? Wat betekent
‘gerealiseerd’?
Wat is de wettelijke regel als er geen verklaring van de accountant is afgegeven op het moment dat
Provinciale Staten de jaarrekening 2017 willen vaststellen?
Ontwerpbesluit: een aantal bedragen wordt in (verkeers)reserves gestort, zoals het positief
jaarrekeningresultaat. Klopt het dat dit een ‘niet budgetneutrale’ wijziging is? Waar wordt toegelicht
waarop deze ‘niet budgetneutrale’ wijzig is gebaseerd?
Mevrouw Strens (D66):
Pagina 79, programma 4 Milieu: Waarom is de subsidie voor aardkundige monumenten niet
aangevraagd? Wat was de omvang van de subsidie?
De heer Van Straaten (VVD):
De VVD had graag van gedachte gewisseld over de oorzaak van de vertraging in het aanleveren van
de jaarstukken. De fractie gaat er vanuit dat een en ander nog kan worden besproken in de
Rekeningencommissie of in de commissie Mobiliteit en Financiën. De schuld wordt bij de accountant
gelegd. Is de provincie zelf in staat geweest om op tijd een controlerijp jaarrekeningdossier voor te
leggen aan de externe accountant?
In de voordracht wordt gesproken over meerkosten die de externe accountant in rekening wil
brengen. Waaruit bestaan die kosten? Wat is daarover geregeld in het contract met de accountant?
Voorgesteld wordt om het nadelig saldo van 5,7 miljoen euro te onttrekken uit de Algemene reserve.
Was die daarvoor toereikend?
Pagina 184: Om hoeveel datalekken gaat het? Wat is aard van die datalekken geweest?
Schorsing
Beantwoording vragen:
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Als voorzitter van de Rekeningencommissie deelt de heer Heijnen het volgende mee.
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De rekeningcommissie komt op maandag 2 juli 2018 bijeen. Het idee is om het eerste half uur in
beslotenheid ambtelijk te spreken over de achtergrond van de vertraging. Vervolgens is er het
gesprek met de externe accountant. Hopelijk is dan de goedkeuring verleend, zodat ook over de
accountantsverklaring kan worden gesproken met elkaar.
Met de griffie zal worden overlegd hoe alle input naar de vergadering van de commissie Mobiliteit en
Financiën op 5 juli 2018 kan worden geleid.
Ambtelijke beantwoording:
100% betekent dat technisch aan het format wordt voldaan en dat het conform afspraak is
uitgevoerd. 100% betekent feitelijk: conform.
PDENH: er is een verliesvoorziening getroffen. PDENH heeft een jaarrekening opgeleverd. Daaruit
bleek dat PDENH een lager eigen vermogen heeft dan dat deze op de balans van de provincie staat.
De oorzaak van het lager eigen vermogen ligt in de participaties die PDENH is aangegaan. Een
investeringscomité maakt de afweging over hoe de waardering eruit ziet. Als er bepaalde risico’s
inzitten komt het investeringscomité tot een lagere waarde van de participatie die is aangegaan. Dat
levert een verschil op tussen wat de waardering in de boeken van Provincie Noord-Holland was ten
opzichte van het eigen vermogen. Daarop wordt een verliesvoorziening getroffen. In een latere fase
of volgend jaar kan mogelijk wordt vastgesteld hoe het eigen vermogen van PDENH zich ontwikkelt.
Mocht er een stijgende lijn zichtbaar zijn, dan kan de verliesvoorziening vervallen. Als dat een
dalende lijn is, dan moet worden beoordeeld of de verliesvoorziening moet worden verhoogd of dat
tot een echte afwaardering van de participatie PDENH op de balans worden gekomen.
De cijfers 2017 van deelnemingen zijn niet allemaal ingevuld, omdat nog niet alle cijfers zijn
ontvangen. Nog niet alle jaarrekeningen zijn vastgesteld en aangeleverd. Soms moet dan worden
teruggevallen op de oude cijfers van 2016.
Op de vraag over het door het apparaat bestede uren en kosten aan het verwerken van aangevraagde
subsidies volgt een schriftelijk antwoord.
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De omgang met materiële wijzigingen betreft een politieke vraag.
Het antwoord op de vraag over de subsidie voor het project ‘Verzanding Prins Hendrikdijk’ volgt
schriftelijk.
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Natuurnetwerk Nederland (NNN): gevraagd is waarom de inzet tegenvalt (148 in plaats van 250
hectare). Het klopt dat de realisatie minder is dan voorzien. Er zit geen diepgaande verklaring achter
anders dan dat het afhankelijk is van welke projecten dat jaar klaar zijn. De verwachting is dat in
2018 op 250 hectare wordt uitgekomen. In 2019 ligt het resultaat flink hoger omdat dan een groot
project op Texel wordt afgerond. Het streven is om aan het eind van de collegeperiode toch nog op
1000 hectare binnen vier jaar te komen.
Gevraagd is naar een lijst van projecten onder Programma Groen, waar onderbesteding was, of die
niet zijn behaald. De verklaringen zijn divers. Soms is te optimistisch geraamd, of is een reservering
vervallen, omdat er andere middelen zijn ontvangen, zoals een Europese subsidie. Elk jaar wordt
getracht om zo realistisch en actueel mogelijk te ramen.
Het aantal gerealiseerde Natura 2000 beheerplannen is lager uitgevallen dan geraamd. Eén van de
plannen is op 23 januari 2017, net over de jaargrens heen, vastgesteld en andere in maart. Er is
daarvoor wat langer de tijd genomen om met alle lokale belanghebbenden het plan af te stemmen.
Inmiddels zijn de betreffende beheerplannen onherroepelijk. Er is geen bezwaar tegen aangetekend.
In het kader van agrarisch natuurbeheer is het altijd lastig inschatten of agrarisch ondernemers
willen deelnemen. Het is hun eigen keuze. Het signaal luidt dat de deelnamebereidheid weer hoger
ligt.
Het begrotingsprogramma Groen ziet er anders uit dan de rest van de jaarrekening. Programma
Groen was een pilot om de begroting leesbaarder te maken. Het format wordt gelijk getrokken.
Vanaf 2019 zal de begroting in lijn zijn met het format van Programma Groen.
Voor de (stijgende) faunaschade is een claim ingediend om die te dekken. De schade wordt niet
betaald uit middelen bedoeld voor natuurontwikkeling.
Bij Groen kapitaal was er sprake van onderbesteding. Dat zijn middelen van het
Rijkssubsidieprogramma Duurzaam Door. Voorzien was dat een aantal projecten in 2017 kon
starten, maar de initiatiefnemers hadden meer tijd nodig. Die projecten worden alsnog in 2018
uitgevoerd.
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RO cultuurlandschap Leidraadgelden: de middelen zijn niet meegenomen in de uitgestelde intenties.
Als er alsnog een besteding voor de leidraad dan gebeurt dat uit het budget van 2018.
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De loonkosten voor de medewerkers die in het kader van de Participatiewet aan het werk zijn,
worden vanuit het genoemde bedrag van 900.000 euro gedekt en niet uit de reguliere
apparaatskosten. Het betreft niet altijd reguliere functies. Participatiemedewerkers kunnen eventueel
later naar een reguliere functie doorstromen.
Het toetsen van subsidiebesluiten: het betreft hier de relatie tussen de wet Bibob en
subsidieverlening. Wet Bibob screent risicogericht. Er wordt naar alle subsidiebeschikkingen boven
50.000 euro gekeken. De subsidieontvangers worden gescreend op basis van Wet Bibob aan de hand
van een aantal indicatoren. Bij bedragen onder 50.000 worden alleen de ontvangers gescreend.
De kleine schades zijn mee gecontracteerd in gebiedscontracten.
Outsourcing brugbediening: de inhuur is niet hoger dan de eigen medewerkers. Die post was nog
niet begroot op de directe lasten. Vandaar dat de post nu als een verschil naar voren komt. Het
bedrag kwam eerst uit de apparaatskosten. Nu moet de kosten worden betaald uit de begroting voor
programma 2.
PMO: de resterende 11% wordt op dit moment gerealiseerd. Het betreft vooral projecten op het
gebied van vaarwegen. Deze zijn in 2017 tot uitvoering gekomen en op dit moment nog steeds in
uitvoering.
Overschrijding tijdelijk projectleider OV: Bij het opstellen van de begroting was niet voorzien dat het
zoveel tijd zou kosten om met de gemeente tot overeenstemming te komen over de voorbereiding
van subsidieaanvragen voor doorstromingsmaatregelen die hiermee gemoeid zijn.

215

220

225

Het antwoord op de vraag welke maatregelen genomen zijn voor kwalitatieve woningbouw volgt
schriftelijk.
Welke middelen heeft de provincie om gemeenten bestuurlijk aan te jagen: Er geldt een
escalatieladder als een gemeente zich schuldig maakt aan taakverwaarlozing. Het bestuurlijk overleg
is de derde stap op die escalatieladder. Als de gemeente niet overgaat tot actie dan gaat de provincie
over tot het schrijven van een informele brief aan de gemeenteraad. Als dan nog niet actie wordt
ondernomen door de gemeente dan volgt een juridisch voornemen tot officiële in de plaatsstelling.
Als de gemeente dan nog in gebreke blijft dan volgt de formele in de plaatsstelling. De
escalatieladder kan op de site van de provincie worden geraadpleegd.
Minder subsidieaanvragen voor UVR: De Regionale Actieprogramma’s waren vorig jaar nog niet alle
vastgesteld. Dat is wel een voorwaarde voor het aanvragen van de subsidie. Inmiddels zijn alle RAP’s
vastgesteld. De verwachting is dat het aanvraagtraject dit jaar zal wijzigen.
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Afwaardering RON: Eerst zal worden nagegaan hoe de waardering op de balans van de gemeenten
Zaanstad en Amsterdam staat. Zijn ze tot afwaardering overgegaan dan moet op een rij worden
gezet wat dit betekent voor het totaalbeeld.
Demografische ontwikkeling platteland: Zie de beschrijving van de omgevingsfactoren. Dit gaf
aanleiding voor Gedeputeerde Staten om er een budget aan te koppelen.
Het reguliere ziekteverzuim- en preventiebeleid wordt uitgevoerd. Bij frequent verzuim wordt een
gesprek gevoerd met de betreffende medewerker. Vervolgens is er de opvolging van monitoring
ziekteverzuim bij medewerkers die langdurig afwezig zijn.
Vorig jaar zijn minder laadpalen geplaatst, als gevolg van de lange proceduretijd bij gemeenten voor
het afgeven van vergunningen en dan met name bij gemeenten die nooit eerder laadpalen geplaatst
hebben. Het communicatieplan is niet, zoals beoogd werd, eind vorig jaar, maar begin dit jaar
uitgebracht. De medewerker die daarvoor moest worden aangetrokken was eind vorig jaar niet
beschikbaar.
De vragen over het Pallas-risico kunnen niet in het openbaar worden beantwoord.
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Er is geen exact beeld van wanneer de definitieve accountantscontroleverklaring kan worden
afgegeven. Verwezen wordt naar de mededeling van de heer Heijnen.
Gesteld werd dat de financiële toelichting niet compleet zou zijn. De vraag is welke tekst wordt
gemist
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Mevrouw Pels (GL) veronderstelt dat er een stuk tekst mist op pagina 21 en 22. Niet duidelijk wordt
welke gemeenten en welk percentage beperkt zijn geanalyseerd?
-Vervolg ambtelijke beantwoording - :
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Geconstateerd wordt dat op pagina 21 inderdaad een zin ontbreekt. Aan de tekst moet worden
toegevoegd: Voor 31% van gemeenten is een beperkte analyse uitgevoerd.
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Beschikbare middelen Bereikbaarheid Bollenstreek: Vorig jaar is nog niet gekomen tot een besluit
over het voorkeurstracé vanwege besluitvorming in Provincie Zuid-Holland. De kosten die worden
gemaakt door het inschakelen van een extern bureau zijn vorig jaar niet gemaakt en doorgeschoven
naar dit jaar.
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De vertraging fiets heeft te maken met de voorbereiding van de regeling. De regeling is vrijwel
gereed. In overleg met gemeenten wordt beoordeeld of de regeling voldoet aan de wensen. Dat heeft
meer tijd gevergd.
Het antwoord op de vraag over subsidietoekenning voor kennisontwikkeling op het gebied van
bodem en water volgt schriftelijk.
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Milieuverandering: Een aanpassing is in voorbereiding voor het sleepzweefvliegend. Waarop in de
commissie werd gedoeld heeft een relatie tot het stiltebeleid. De stiltetafels worden op dit moment
gevoerd. Als die gesprekken klaar zijn en de analyse is gemaakt, dan is duidelijk of een aanpassing
van de verordening nodig is.
Onttrekking TWINH: een schriftelijk antwoord volgt aan de hand van een spreadsheet.
De grondopbrengsten zijn lager dan geraamd. De doorlevering van de gronden in de
Bloemendalerpolder vond later plaats, dus niet in 2017 maar in 2018.
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Regionale Warmteplannen: In de toelichting staat dat er in 2017 allereerst ‘bouwstenen’ zijn
gemaakt, die daarna in 2018 verwerkt worden in de Regionale Warmteagenda. Vorig jaar is veel werk
gestopt in het onderzoek. Per wijk is bekeken wat het alternatief kan als de wijk van het gas gaat.
Samen met Alliander is een warmtebronnenkaart gemaakt. Vorige week is de Warmteagenda
vastgesteld in Gedeputeerde Staten. Binnenkort wordt deze aan Provinciale Staten gezonden.
Versnellingsprogramma duurzame innovatie en het Proof-of-conceptfonds. De plannen lopen soms
uit doordat moet worden aanbesteed. Er moeten daarvoor bureaus ingehuurd worden, die een
netwerk moeten opbouwen. Het proof-of-concept fonds is in maart 2018 pas ingesteld.
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Renovatie Fort Zuidwijkermeer: de middelen vallen vrij naar de algemene middelen. Zie pagina 152
jaarrekening.
Beperkte openingstijden subsidieregeling: de culturele infrastructuur regeling is regeling om
gemeenten op dat gebied te laten samenwerken. Er is doorlopend contact met gemeenten, maar ze
moeten wel met een aanvraag komen.
Rijksrestauraties: de uitreiking van de subsidies is in januari 2018 geweest. Dit jaar wordt de
regeling wat naar voren getrokken, waardoor in 2018 aan Provinciale Staten kan worden gemeld wat
in 2018 is behaald.
Jong leren eten is onderdeel van het Rijksprogramma Duurzaam Door. De middelen kwamen in 2017
te laat om ze nog echt te kunnen doorzetten. De middelen worden dit jaar verkregen. De doelen
blijven hetzelfde.
De update van het HOV risico is op 18 juni jl. besproken in de commissie Mobiliteit en Financiën met
betrekking tot het voorstel voor de actualisatie van het PMI.
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Over het aantal fte en hoe dit zich verhoudt tot de andere provincies volgt een schriftelijk antwoord.
Btw-koepelvrijstellling: een schriftelijk antwoord volgt.
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In de vergadering van de commissie Mobiliteit en Financiën van 18 juni jl. is het voorstel besproken
inzake het overhevelen van de vrijval van 6,78 miljoen euro in het project N201 naar het project
N23. Het betreft een meevaller binnen het portefeuilleprogramma Verkeer en vervoer. Volgens de
spelregels wordt met een meevaller een tegenvaller opgevangen in hetzelfde portefeuilleprogramma.
Strategische grondaankopen: het betreft een krediet. Het heeft geen effect op jaarrekening. Een
krediet is een toestemming om geld uit te geven. Zolang het geld niet uitgegeven wordt, dan doet
het geen pijn.
PMI 98% gerealiseerd betekent dat 98% van de budgetten is uitgegeven aan PMI-projecten.
Als er geen accountantsverklaring is, da kunnen Provinciale Staten de jaarrekening niet vaststellen.
In die situatie zullen de regels op een rij moeten worden gezet. Gedeputeerde Staten zullen
Provinciale Staten daarover informeren.
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Ontwerpbesluit storting in reserves: dat is niet budgettair neutraal. Het is een omzetting van een
voorziening in een reserve. Zie toelichting in voordracht. Het is een technisch omzetting.
Beleidsmatig verandert er niets aan wat de provincie wil doen met het geld. De voorziening is niet
volgens de regels onderbouwd in verband met de overgang naar gebiedscontracten. Dat zat nog niet
in de oude PMO. De voorziening moet nu dus vrijvallen om naar een reserve te kunnen. In het
volgende PMO zal er hetzelfde staan, maar dan inclusief de gebiedscontracten. Het verandert niet
van bestemming. Als het van een voorziening een bestemmingsreserve wordt, dan moeten
Provinciale Staten daarover beslissen.
De vraag over de aardkundige monumenten wordt schriftelijk beantwoord.
De vraag over de eventuele meerkosten van de accountant kan in de Rekeningencommissie aan bod
komen.
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Het nadelig saldo wordt nu gedekt uit de algemene reserve. Volgens de berekening die is gemaakt,
zijn er voldoende middelen in de Algemene reserve om aan de afgesproken norm van
weerstandscapaciteit te kunnen blijven voldoen.
De vraag over de datalekken wordt schriftelijk beantwoord.
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Tweede termijn:
De voorzitter spreekt complimenten voor de keurige en uitgebreide beantwoording.

355

De heer Leever (ONH) constateert dat de beantwoording van vragen zo snel verliep dat hij het niet
altijd kon bijhouden.
De voorzitter merkt op dat een verslag volgt
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De heer Papineau Salm (PvdA) zegt dat de politieke discussie over Pallas nog moet plaatsvinden.
Heeft dit gevolgen voor de cyclus van de behandeling?
Ambtelijke beantwoording:
Zie voor een antwoord de begeleidende brief van Gedeputeerde Staten bij de jaarrekening. Er is
rekening gehouden met een regulier positief resultaat van 10 miljoen euro, dat is meegenomen in de
Kaderbrief. Het voorstel van Gedeputeerde Staten komen met een dekkingsvoorstel om genoemde10
miljoen euro bij de begroting te kunnen dekken. De ruimte die er was van circa 900.000 euro is
daarmee weg. In de Kaderbrief ziet een dekkingstekort, want er was gerekend op een positief
rekeningsaldo.
Mevrouw Strens (D66) verwijst naar pagina 344, waar een lijst van gewaarborgde leningen en
garantieverplichtingen voor circa 35 miljoen euro. Enkele leningen zijn al in de tachtiger jaren
afgegeven. Hoelang loopt dat nog?

7

Pagina 8
375

380

Ambtelijke beantwoording:
Het betreft een aantal leningen aan GGZ- instellingen. Medio 2023 zijn de laatste
leningen/verplichtingen in afronding. De bedragen zijn gedaald. De provincie heeft contact met het
waarborgfonds Gezondheidszorg over voldoende waarborging van de leningen. Tot nu toe is er geen
sprake van negatieve effecten.
De voorzitter constateert dat alle vragen zijn beantwoord en dat dit een zeer efficiënte bijeenkomst
was.
De ambtenaren worden hartelijk bedankt voor hun inzet.
De voorzitter sluit de technische briefing om circa 19.13 uur.
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