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R&W

Aan wie en voor welke bedragen heeft de
Provincie bijdragen verleend op grond van
de Rijksbommenregeling?

Het ruimen van niet gesprongen explosieven is een taak van
gemeenten. Zij kunnen daarvoor 70% subsidie krijgen van het
Rijk (verrekening via het gemeentefonds). De provincie
verleent derhalve geen bijdrage op grond van het
bijdragebesluit kosten opsporing en ruiming conventionele
explosieven Tweede Wereldoorlog 2006 (de
“bommenregeling”). Vroeger kregen sommige gemeenten
(waaronder Amsterdam) een vaste vergoeding, maar die is in
2015 ingetrokken. Nu moeten alle gemeenten via een
raadsbesluit een subsidieverzoek indienen.

SP

Bruggeman

7

Pfh

E. Post

De aanvraag voor de bommenregeling voor het voormalig
provinciebezit Crailo loopt via de gemeenten Naarden, Bussum
en Hilversum. Van de totale kosten kan 70% door de
gemeenten bij het Rijk worden gedeclareerd. De afspraak is
dat de provincie de resterende 30% op zich neemt. In 2018
wordt de eindfactuur aan de betreffende gemeenten verstuurd.

8

M&F

SP

Bruggeman
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Op welke wijze is de kostenafname door
vervanging van de vrije busbaan in Huizen
en Blaricum door Meerijden via de Meent ad
ca. € 9 miljoen betrokken in het thans
gevraagde aanvullend krediet HOV-03 HOV
in 't Gooi ad € 9,4 miljoen?

De genoemde kostenafname is niet betrokken bij het
E. Post
gevraagde aanvullende krediet. Dit is gebeurd in het besluit
over de scope-aanpassing in Huizen-Blaricum (PS-besluit VD-71
van 6 november 2017).

9

M&F

SP

Bruggeman

47

Kan het Bonus-malus saldo worden ingezet
voor uitbreiding van het
voorzieningenniveau d.w.z. meer
dienstregelinguren?

Nee. Bij de afspraken, die zijn gemaakt na de
bezuinigingsronde in 2011, is bepaald de bonus/malus in een
initiatievenpot te storten waarvoor vervoerder,
consumentenorganisaties, provincie en/of gemeenten
initiatieven en ideeën kunnen indienen voor (éénmalige)
investeringen om de reiziger met beter openbaar vervoer te
bedienen.

E. Post
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M&F

SP
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Tot welke verbeteringen in de
dienstregelingen leidt de versnelde inzet
van de BDU Rijksmiddelen uit voorgaande
jaren?

De versnelde inzet van BDU middelen betreft een neutrale,
E. Post
technisch-administratieve verschuiving tussen dekking van
begrotingsposten uit BDU-middelen en dekking uit reserves.
Dit doen alle provincies (afspraak in IPO-verband met het
ministerie van BZK), om daarmee de verantwoording over BDUmiddelen te vereenvoudigen. Deze administratieve omzetting
heeft verder geen enkel beleidsmatig of financieel gevolg, maar
dient wel door PS geaccordeerd te worden omdat het ook
verschuivingen in reserves betreft, waarover PS budgetrecht
hebben.
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Welke onderdelen van het project
Productformules OV hebben vertraging
opgelopen? Waardoor?

Er is geen vertraging opgelopen bij het project
Productformules OV. De reden dat het project
Productformules OV is opgenomen in dit overzicht is
genoemd op pagina 48: “Door een wijziging van het BBV moet
het binnen het EXIN-H beschikbare budget voor dit project
worden gestort in de reserve Kapitaallasten OV. Dit heeft in
2018 plaatsgevonden (€ 1,6 miljoen minder in 2017)”.

E. Post
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M&F

SP

Bruggeman
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Waarom wordt voor 2018 € 996.000 (extra)
gevraagd voor de Texelhopper? Is de
Texelhopper geen onderdeel van de per 22
juli 2018 begonnen nieuwe concessie NoordHolland Noord en de daarvoor bedongen
aanneemsom? Dekt het genoemde bedrag
volledig de kosten van de Texelhopper in
2018?

Dit bedrag wordt gevraagd voor de reguliere eindafrekening
van het vervolg (periode 11-12-2016 tot 22-7-2018) van de
pilot Texelhopper die liep van 14-12-2014 t/m 10-12-2016.
Ja, de Texelhopper maakt vanaf 22 juli 2018 integraal deel uit
van de nieuwe concessie Noord-Holland Noord. Nee, het dekt
de kosten van de periode einde pilot (11 -12-2016) tot start
nieuwe concessie Noord-Holland Noord (22-7-2018).

E. Post
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Welke onderdelen van het programma OVreiziger centraal 2016-2019 hebben
vertraging opgelopen? Waardoor?

Op pagina 49 van de Zomernota 2018 staat “€ 100.000 extra
uitgaven voor programma OV-reiziger centraal 2016-2019
binnen de visie OV 2020 voor de lopende opdrachten”. Er is
geen sprake van vertraging.

E. Post
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R&W

SP

Bruggeman

74

Is het dividend PWN onafhankelijk van het
door PWN behaalde financieel resultaat? Kan
de Provincie in ruil voor een lager dividend
aan PWN vragen bepaalde extra activiteiten
te verrichten of de watertarieven te
verlagen?

In artikel 24 van de statuten van PWN is het volgende over de
winst opgenomen:

C.
Loggen

“De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering
van aandeelhouders, met dien verstande dat:
a.
die winst in de eerste plaats zal worden aangewend tot
dekking van vroegere verliezen;
b.
vervolgens een nader door de algemene vergadering
van aandeelhouders te bepalen bedrag zal worden
gestort in één of meer reservefondsen;
c.
er terzake enig boekjaar maximaal een dividend zal
worden uitgekeerd dat in procenten van de nominale
waarde van de aandelen negen procent (9%) meer
bedraagt dan het gewogen gemiddelde rendement
van de in het desbetreffende boekjaar uitgegeven
langlopende staatsleningen; het aldus totaal uit te
keren dividend zal niet meer bedragen dan een
miljoen negentienduizend tweehonderd vijftig euro
(€ 1.019.250), zijnde vijftien procent (15%) van de
nominale waarde van de geplaatste aandelen;
d.
eventueel alsdan nog beschikbare winst zal worden
gestort in een reservefonds dat bij voorkeur zal
worden aangewend ten behoeve van de egalisatie
van de waterleveringstarieven.”
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De manier waarop met de winst wordt omgegaan staat dus
vast. De dividenduitkering is een vergoeding voor het door de
provincie aan PWN verstrekte kapitaal en staat daarmee los
van opdrachten die de provincie aan PWN verstrekt.
15

M&F

SP

Bruggeman
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Waarom is de aanvraag Gemeente Haarlem / Het project “Reconstructie Houtplein” kan van deze lijst
Herinrichting Houtplein verwijderd?
geschrapt worden.

E. Post

Dit project is namelijk ook opgenomen in de lijst “Subsidies
buiten uitvoeringsregeling” van het jaar 2019. Er is voor de
reconstructie van het Houtplein en omgeving een provinciale
subsidie van maximaal € 3,7 miljoen beschikbaar.
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M&F

SP

Bruggeman
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Wat behelst de wijziging van de aanvraag
Uit gesprekken met de gemeenten over de voorgang van de
Gemeente Alkmaar: Investeringsagenda OV? Investeringsagenda OV, is gebleken dat de gemeente Alkmaar
twee projecten niet gaat oppakken.
Het betreft hier twee verkenningen (projecten 3 en 4 van het
Uitvoeringsprogramma) met betrekking tot een betere en
veiliger doorstroming van de bus bij de spoorlijn. Alkmaar
geeft als reden op dat op de korte termijn de problematiek
niet opgelost kan worden, mede gezien inpassingsvraagstukken. Dit betekent dat voor deze projecten geen
aanvullend onderzoek wordt verricht en daarmee het budget
van de Investeringsagenda wijzigt.
Over de wijzigingen en hoe we daarmee omgaan wordt u
binnenkort geïnformeerd via een voortgangsrapportage over
de Investeringsagenda OV.

E. Post

