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Voordracht Zomernota 2018
De heer Leever (ONH) constateert dat dit de laatste Zomernota in ‘een oud jasje’ is, met
ontoegankelijke budgettabellen. Over het geheel genomen kan ONH zich vinden in de Zomernota
2018. De fractie heeft daarin geen vreemde of opvallende zaken opgemerkt. De technische
vragen die ONH stelde, zijn naar tevredenheid beantwoord.
ONH is akkoord met de Zomernota 2018.
Mevrouw Pels (GL) constateert dat de Zomernota er inhoudelijk goed uit ziet. GL ziet uit naar
volgend jaar waarin de Zomernota in een ‘nieuw jasje’ zal zijn gestoken.
De gehele oppositie zag aankomen dat de middelen ui motie 110 niet 2018, dan wel in 2019
besteed zouden worden. Nu blijkt uit de Zomernota dat dit inderdaad het geval is. GL betreurt dit.
De heer De Graaf (CDA) zegt dat ook het CDA zeer benieuwd is naar het nieuwe format, dat
onder leiding van fractiegenoot Heijnen zal verschijnen,
Voor het project Duinpolderweg wordt een nieuw krediet opgenomen, specifiek voor meer
communicatiedeskundigheid. Het CDA vindt meer communicatie heel belangrijk. Je zult maar via
de buren horen c.q. een brief onder ogen krijgen, waarin staat dat er een weg door je huis komt.
Dit overkwam de 82e inspreker bij de hoorzitting op 7 september jl.
Het nieuwe krediet voor HOV in ’t Gooi had natuurlijk meegenomen moeten worden bij de
behandeling van het PMI in juli jl. In een brief van 6 september jl. wordt gemeld dat de gunning
wordt uitgesteld. De CDA-fractie wil hierover haar zorg uitspreken. Hier dreigt het omgekeerde te
gebeuren van wat in Velsen plaatsvond. Daar bleef het provinciale budget van 60 miljoen euro
uiteindelijk beperkt tot een investering van nog geen 40 miljoen euro. De fractie vraagt
Gedeputeerde Staten om zich tot het uiterste in te spannen om dit te beperken.
Mevrouw Alberts (SP) meldt dat de beantwoording van technische vragen deels goed is verlopen.
Van 17 vragen zijn er 6 vragen beantwoord. Spreekster neemt aan dat de resterende antwoorden
nog volgen. De beantwoording kan dan worden meegenomen in oktober bij behandeling van de
Zomernota in Provinciale Staten.
Er staat 900.000 euro opgenomen voor het project Texel in het kader van openbaar vervoer. De
SP veronderstelt dat dit het project Texelhopper betreft. Klopt dit? De Texelhopper is toch
meegenomen in de concessie OV Noord-Holland Noord?
Mevrouw Alberts weet dat de aanpak van fietsknelpunten gebeurt in overleg met gemeenten.
Voor de beeldvorming over het werk van de provincie is het van belang dat snel wordt gestart met
die projecten. Nu moet worden gewacht op gemeenten, maar dat straalt af op de provincie.
De heer Van Hooff (PVV) concludeert dat er twee extra kredietaanvragen zijn gekomen voor het
project Bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek en HOV in ’t Gooi. Met uitzondering van die twee
kredieten zal de PVV akkoord met de Zomernota.
De heer Den Uyl (PvdA) constateert dat het project HOV in ‘t Gooi fors hoger is uitgevallen dan
geraamd, maar dat is onvermijdelijk gezien de prijzen in de bouw.
Bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek: Als er geen meerderheid blijkt te zijn voor keuze die
voorligt, dan ziet spreker niet hoe dit krediet kan worden goedgekeurd. De PvdA wacht 8 oktober
eerst af.
Bij de vaststelling van de Kadernota bleek er nog een financieel gat. Dat gat wordt nu opgevuld.
De PvdA vindt dat een goede zaak. De opvulling kan plaatsvinden vanwege een hogere dividend
uitkering. Daarnaast komen de Wabo inkomsten hoger uit dan geraamd. Moet de provincie zich
laten overvallen door zaken die goed lopen, als de economie aantrekt? In de begroting zou meer
rekening moeten worden gehouden met te verwachten gunstige economie ontwikkelingen.
De heer Yurdakul (D66) is tevreden dat er een positieve tussenbalans is. Het Provinciefonds
draagt er aan bij en onderbestedingen. De laatste zijn de provincie niet vreemd. Het
beleidsprogramma Ruimte is daarin koploper.
Het resultaat van de Zomernota wordt benut om beleidsdoelen te realiseren en als dekking om de
begroting van 2019 en volgende jaren sluitend te maken. Dat is een goede zaak.
Gedeputeerde Staten doen voorstellen voor twee nieuwe kredieten. D66 kan daarmee instemmen.

De heer Van Straaten (VVD) spreekt van een mooi positief resultaat. Het resultaat betreft het
saldo van meevallers en tegenvallers. De VVD is blij met de wat voorzichtige insteek van
Gedeputeerde Staten wat betreft dividenden, leges en dergelijke.
De VVD kan instemmen met de voorgestelde aanpassingen van programmabudgetten en mutaties
in de reserves en de gevraagde beschikbaarstelling van aanvullende kredieten voor
Duinpolderweg en HOV in ’t Gooi. Hoewel die ook in het PMI aan de orde zouden kunnen komen,
is de VVD er een voorstander van om de kredieten nu al goed te keuren. Ook het breder labelen
van gelden voor HOV in ‘t Gooi in de reserve TWINH kan de VVD ondersteunen.
Gedeputeerde Post neemt ook waar voor gedeputeerde Loggen (portefeuille Personeel).
Het CDA vraagt bij het krediet Duinpolderweg om goed te communiceren. Dat gebeurt altijd. De
gedeputeerde zal de vraag nogmaals terugleggen in de organisatie. De gedeputeerde kan niet
beloven dat het altijd 100% goed gaat. Het is ontzettend vervelend dat men een nare ervaring
opdoet, vanwege het feit dat een brief niet is bezorgd.
De oproep met betrekking tot HOV in ‘t Gooi neemt de gedeputeerde ter harte. Men mag ervan
uitgaan dat het college uitgaven altijd sober en doelmatig probeert te doen.
De technische vragen van de SP zijn pas vandaag bij Gedeputeerde Staten binnengekomen. Ter
griffie is er iets niet goed gegaan. De vragen zullen zo snel mogelijk worden beantwoord. Dat
moet lukken voordat Provinciale Staten hierover beslissen.
Het bedrag van 900.000 euro voor het project Texel:betreft de eindafrekening van de oude pilot.
Over subsidies voor de aanpak van fietsknelpunten is vandaag een discussie gevoerd. De
systematiek die wordt gehanteerd is dat een bedrag voor kleine infrastructuur ter beschikking
wordt gesteld. Daarvoor gelden een subsidieplan en een aanmeldingstermijn. Er komen minder
aanvragen. Besproken is of het systeem van ‘first come, first served’ kan worden gehanteerd.
Projecten worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Dit heeft als voordeel dat de
aanvraagperiode langer kan worden opengesteld. De periode tussen het sluiten en het opengaan
van de nieuwe periode wordt korter. Hopelijk biedt dit een oplossing voor gemeenten. Dat is nog
niet formeel. De gedeputeerde wil eerst horen hoe gemeenten erover denken. Het is wel de
gedachte die op het Provinciehuis leeft. Als voornoemde systematiek daadwerkelijk wordt
gehanteerd, dan zal na twee jaar een evaluatie volgen.
Het nieuwe systeem van ‘first come, first served’ zou met ingang van de nieuwe regeling in 2019
kunnen worden gehanteerd. Jaarlijks kan het eventueel worden aangepast. Als het bedrag zou
zijn uitgeput dan hoeft niet driekwart jaar te hoeven gewacht voordat een project kan worden
ingediend. Binnen twee maanden kan opnieuw subsidie worden aangevraagd voor de aanpak van
fietsknelpunten.
De gedeputeerde heeft kennisgenomen van de opmerking van de PVV.
Zij is het met de constatering van de heer Den Uyl eens. Als er geen helderheid komt over de
besluitvorming in Zuid-Holland dan komt de besluitvorming in Noord-Holland in een ander licht te
staan.
Het is plezierig als een dividend meevalt, zeker als er sprake is van een tegenvaller. Als zou
worden gehandeld als door de PvdA wordt gesuggereerd en het valt een keer tegen, dan moet
meteen ergens worden bezuinigd. De gedeputeerde is een voorzichtige penningmeester. Het
geld wordt uitgegeven als de provincie het heeft en niet als wordt veronderstelt dat het geld er is.
De VVD vindt dat het extra krediet voor HOV in ’t Gooi ook bij het PMI beschikbaar kan worden
gesteld. Dat zou betekenen dat moet worden gewacht met gunnen. Hoe eerder hierover
helderheid is hoe eerder een gunningsbesluit kan worden genomen.
Tweede termijn:
De heer Van Straaten (VVD) bepleitte niet om te wachten tot het PMI. Hij ondersteunde juist dat
nu een besluit wordt genomen.
De voorzitter concludeert dat er verder geen vragen zijn.

