Overzicht voortgang voorstellen uit motie 2017-110
Stand van zaken december 2018
In bijgaand overzicht wordt weergegeven hoe de stand van zaken is ten aanzien van de
beleidsinitiatieven die zijn genomen ter uitvoering van motie 2017-110.
Omschrijving voorstel
Financieel beslag
1 Structurele financiering uitvoering Visie Waterrecreatie 2,00 miljoen per jaar
Voortgang: dit vraagstuk speelt pas na 2019
2 Bodemdaling veenweidegebieden
1,58 miljoen
Voortgang: Binnen het kader van dit voorstel gaat het om twee activiteiten: het
tegengaan van bodemdaling en het realiseren van ecologische oevers.
Ten aanzien van bodemdaling kan het volgende gemeld worden: Voorjaar 2018 is
het spoorboekje bodemdaling veenweiden 2018-2019 door GS vastgesteld en
besproken in de Statencommissie NLWM. Het Innovatieprogramma Veen is in
uitvoering gegaan op de locatie Nauerna en bij een veehouder in Assendelft. De
Taskforce Bodemdaling is gestart. Er is € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor het
Innovatieprogramma Veen. €330.000 is bestemd voor het inhuren van mensen om
het programma bodemdaling verder uit te werken. En er is € 250.000,- geoormerkt
voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs provinciale vaarwegen. Naar
verwachting wordt het bedrag in 2019 geheel besteed. Conform het spoorboekje
hebben GS in het najaar van 2019 een document met “richtinggevende uitspraken
bodemdaling veenweidegebieden” vastgesteld en dit ter bespreking aan de
Statencommissie NLWM (d.d. 3 december) gestuurd.
Ten aanzien van de aanleg van natuurvriendelijke oevers kan het volgende gemeld
worden: Uit de motie 110-gelden is in totaal € 500.000,- geoormerkt voor de aanleg
van natuurvriendelijke oevers in provinciale vaarwegen: € 250.000,- uit het budget
voor dit project, aangevuld met € 250.000,- uit het budget voor het hieronder
genoemde programma Natuurinclusieve landbouw. Een en ander is verwerkt in de
Zomernota 2018 en in de begroting 2019. Het bedrag van € 500.000,- wordt in 2019
besteed. Het bedrag is bestemd voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers in de
Schermerringvaart, de Huigenvaart en Beverkoog. In 2019 zal in totaal 13 kilometer
natuurvriendelijke oevers worden aangelegd. Deze natuurvriendelijke oevers zijn
opgenomen in de Kansenkaart natuurvriendelijke oevers provinciale vaarwegen, die
in februari 2018 aan PS is voorgelegd.
3 Gezonde leefomgeving
2,6 miljoen
Voortgang: Binnen het kader van dit voorstel gaat het om drie activiteiten: het
monitoren van luchtkwaliteit, het terugdringen van geluidsoverlast en het
stimuleren van stiltegebieden, en fietsbeleid.
Ten aanzien van de monitoring van luchtkwaliteit is een bedrag toegewezen van € 1
miljoen. Deze middelen zijn reeds ingezet en besteed aan inhuur van RIVM, GGD,
Smart City Haarlem en TNO/ECN. De provincie Noord-Holland gaat in 2019
meetapparatuur aanschaffen. Naar verwachting gaat het budget volledig worden
besteed. PS is hier reeds over geïnformeerd. Een update volgt eind dit jaar.
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Ten aanzien van het terugdringen van geluidsoverlast en het stimuleren van
stiltegebieden zijn in totaal € 1,2 miljoen uitgetrokken voor stil asfalt (€ 500.000
voor de periode 2018-2023), gevelmaatregelen (€ 600.000) en extra handhaving
(structureel €100.000 per jaar). Deze middelen zijn nog niet ingezet. Een en ander is
momenteel in voorbereiding: het Actieplan Geluid is kortgeleden vastgesteld in PS.
Besteding geld gaat vanaf 2019 plaatsvinden. Naar verwachting gaat het budget
volledig worden besteed. Ook hierover is PS reeds geïnformeerd.
Ten aanzien van het fietsbeleid is in totaal € 600.000 beschikbaar.
Het budget voor extra impuls fietsbeleid is nadrukkelijk gekoppeld aan de in
studiefase opgenomen fietsknelpunten (uit de voordracht van april 2017) en
doorfietsroutes (kaderbrief 2019). De genoemde projecten zijn eind 2018
daadwerkelijk van start gegaan (in de studiefase). De eerste gesprekken met
stakeholders zijn opgestart. Aanvankelijk was de verwachting dat een deel van deze
kosten al in 2018 zouden worden gemaakt, maar dat is vanwege de extra inzet om
te komen tot het Perspectief Fiets niet gelukt . Wij hebben de intentie deze gelden
in 2019 voor deze projecten wel in te gaan zetten. Het gaat dus niet om extra
subsidie, maar om extra studie – kosten voor het oplossen van fietsknelpunten.
4 Startkapitaal MRA landschapsfonds/kwaliteitsbeeld
0,64 miljoen
Voortgang: De financieringsopgave voor het landschap wordt in MRA-verband
opgepakt, waarbij Noord-Holland samen met Amsterdam en Zaanstad bestuurlijk
trekkende partij is. De investeringsopgave en de beheeropgave worden in beeld
gebracht. Gebiedsateliers zijn in voorbereiding om de effecten van majeure
ruimtelijke opgaven op cultuurhistorische, recreatieve en ecologische waarden in
beeld te brengen. In 2019 worden, onder regie van bestuurlijk bemiddelaar Job
Cohen en op basis van de uitkomsten van deze gebiedsateliers, investeringsopgaven
en financieringsconstructies in beeld gebracht. Daarnaast wordt, ten behoeve van
de Omgevingsverordening en in opdracht van ons college (besluit van 13 maart
2018), gezocht naar vereenvoudiging van de provinciale planologische
beschermingsregimes voor het landschap, inclusief een beschrijving van de
wezenlijke kenmerken en waarden van deze landschappen.
Voor de inhuur van benodigde expertise zijn procesmiddelen nodig. Hiervoor kan
tevens gebruik gemaakt worden van geld uit de MRA-begroting. Voor 2018 is hier
bovenop nog ca € 120.000 nodig van de middelen de op basis van motie 110
beschikbaar zijn gesteld. Omdat een deel van de activiteiten in 2019 plaats zal
vinden, komt een deel van het geoormerkte bedrag dan tot besteding. De
verwachting is dat in 2019 het volledige bedrag zal zijn benut voor:
- Inhuur van de hierboven genoemde bemiddelaar
- Inhuur van expertise over financieringsconstructies en verdieping van
benoemde investerings- en beheeropgaven
- Uitwerking van wezenlijke kenmerken en waarden van provinciale
landschappen, ten behoeve van de omgevingsverordening (€150.000)
PS zijn hierover op hoofdlijnen geïnformeerd via de MRA-begroting 2019. Begin
2019 begint de heer Cohen als bestuurlijk bemiddelaar. Begin maart 2019 worden
GS op hoofdlijnen over de uitkomsten van de gebiedsateliers geïnformeerd. In
april/mei 2019 zullen ook raads- en statenleden in een brede bijeenkomst worden
geïnformeerd.
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5 Natuurdoeleinden
0,9 miljoen
Voortgang: Dit voorstel is uitgewerkt door het beschikbaar stellen van een bedrag
van € 450.000 structureel en € 50.000 voor twee opeenvolgende jaren. Deze
middelen zijn bedoeld voor intensivering van het toezicht in resp. natuurgebieden
en stiltegebieden. Deze middelen worden in de komende maanden aan resp. de
terreinbeherende organisaties (SBB, NM, GNR, LNH) en de RUD Noord-Holland
Noord beschikbaar gesteld.
6 Natuurinclusieve landbouw
1,0 miljoen
Voortgang: Van het hiervoor ter beschikking gestelde bedrag van € 1,0 miljoen is
€ 250.000 overgeheveld t.b.v. natuurvriendelijke oevers (zie toelichting hiervoor).
Van het resterende bedrag van € 750.000 is momenteel ongeveer € 100.000
uitgegeven. Omdat voor de uitvoering van het programma aanvullende personele
inzet moest worden georganiseerd, is deze uitvoering na de zomer van 2018
daadwerkelijk gestart. Inmiddels zijn veel activiteiten in gang gezet; de verwachting
is dat medio 2019 het budget grotendeels is besteed.
7 Versterking kwaliteit en integriteit lokaal bestuur
0,8 miljoen
Voortgang: Na een fase van voorbereiding is het project Versterking Kwaliteit &
Integriteit Lokaal Bestuur in september 2018 van start gegaan. Na een rondgang bij
de belangrijkste stakeholders ligt het plan van aanpak nu voor bij de opdrachtgever
(de CdK). Mogelijkheden worden onderzocht om aan te sluiten bij bestaande
initiatieven. Er wordt in kaart gebracht welke partners kunnen meehelpen met het
opstellen van een Provinciaal Weerbaarheidsbeeld.
Buiten de personele kosten is het grootste deel van het budget nog beschikbaar.
Momenteel overwegen we om mee te doen aan het BZK-project landelijke impuls
Vakantieparken. daar zouden we in cofinanciering een bijdrage van 25.000 euro
willen leveren om van de vakantieparken in Noord-Holland een ondermijningsscan
te laten maken. De intentie is om de resterende gelden in 2019 in te zetten. Dat zal
voor een deel afhangen van de kosten van het Provinciaal Weerbaarheidsbeeld en
de status van de ondermijningsbeelden bij RIEC Noord-Holland. Daarover ontstaat
op korte termijn meer duidelijkheid.
Voor wat betreft het informeren over de voortgang zal driemaal een rapportage
worden gestuurd aan de CdK. Op basis daarvan kunnen GS en PS nader worden
geïnformeerd over de voortgang.
8 Restauratie Rijksmonumenten
4,4 miljoen
Voortgang: In het kader van motie 110 is voor de jaren 2018 en 2019 jaarlijks een
bedrag van € 2,2 miljoen euro beschikbaar gesteld en in vervolg op motie 110 is in de
kaderbrief voor 2020 en 2021 eenzelfde bedrag jaarlijks beschikbaar gesteld om het
subsidieplafond van 4,7 miljoen beschikbaar te houden. De € 2,2 miljoen voor 2018

blijkt niet nodig te zijn omdat de korting op de rijksmiddelen niet al in 2018 maar
pas in 2019 wordt geeffectueerd. GS hebben PS hiervan reeds op de hoogte
gebracht en aangegeven met een alternatieve bestemming van de eerste € 2.2
miljoen in het cultuurveld te komen. De tweede € 2.2 miljoen voor 2019 wordt
geheel voor het doel restauratie Rijksmonumenten aangewend en zal geheel
worden verplicht.
9

Versnellen woningbouwproductie

7,72 miljoen
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Voortgang: Het geld is toegevoegd aan het Uitvoeringsprogramma Binnenstedelijk
Bouwen en Versnellen Woningbouw. Vanuit dat project zijn voorbereidingen
getroffen om de flexibele schil (inclusief gebiedsontwikkelingsteams) in te stellen.
De fiscale en juridische aspecten die hierbij komen kijken, vereisten een langere
voorbereiding dan voorzien. Inmiddels is de flexibele schil (inclusief
gebiedsontwikkelingsteams) opgezet en vanaf oktober is via de flexibele schil de
eerste planeconoom in Zaanstad van start gegaan. Momenteel wordt er aan
gewerkt om nog 3 functies in Zaanstad en twee in Amstelveen in te vullen.
Daarnaast lopen er gesprekken met andere geïnteresseerde gemeenten om de
flexibele schil en/of gebiedsontwikkelingsteams in te zetten.
Voor de flexibele schil (inclusief gebiedsontwikkelingsteams) is een subsidieaanvraag
ingediend, waarna hiervoor € 2,7 miljoen wordt ingezet (€ 700.000 voor de
inrichting en in stand houding van de flexibele schil, € 2 miljoen voor de
cofinanciering van gebiedsontwikkelingsteams).
Naast de inzet van de flexibele schil kunnen er aanvragen worden gedaan voor
projectgerichte maatregelen. De eerste aanvraag voor het versnellen van een
woningbouwproject betreft een financiële bijdrage aan het project het
Koepelterrein in Haarlem, waarmee dit project kan worden versneld. Door de
gemeenten en corporaties wordt nu alle benodigde informatie in beeld gebracht,
zodat de aanvraag begin 2019 kan worden ingediend en GS hierover een besluit
kunnen nemen.
Daarnaast lopen er gesprekken over het inzetten van de gelden voor twee projecten
in Zaanstad (Kogerveld en omgeving station Zaandam) en wordt er met het
Ministerie van BZK gesproken over het koppelen van een deel van dit budget aan
inzet van het Transformatiefonds van het Rijk. Door een bijdrage te doen, kan een
deel van dit Transformatiefonds in Noord-Holland ingezet worden. In Noord-Holland
Noord vinden ook gesprekken plaats om concrete projecten te bepalen waarvoor de
gelden ingezet kunnen worden. Daarvoor is zeker belangstelling. De verwachting is
dat het restantbudget in 2019 grotendeels besteed zal worden.
PS zijn na het zomerreces in een notitie reeds geïnformeerd over de voortgang in de
MRA. In november hebben PS een voortgangsnotitie over NHN ontvangen, waarbij
tevens een korte update over de MRA is gevoegd.
10 Duinpolderweg
25 miljoen
Voortgang: De PlanMERfase is zo goed als afgerond; nu start de
planuitwerkingsfase, waarin in elk geval een projectMER gemaakt wordt.
Beraadslaging in de commissie M&F heeft plaatsgevonden op 26 november 2018.
De 25 miljoen euro die ten behoeve van dit project beschikbaar is, is een
geoormerkte toevoeging aan het fonds infrastructuur, bedoeld voor de uiteindelijke
realisatie van het project (investeringseuro’s). De directe betekenis van dit bedrag
voor dit moment zit in het feit dat de provincie Noord-Holland daarmee zijn
financieel partnerschap duidelijk maakt. Het geheel aan geldmiddelen blijft
(gelabeld) staan tot realisatiedatum (planning wordt op dit moment verfijnd).
Realisatie wordt niet verwacht voor 2024. In de afronding van de PlanMERfase, de
bespreking van motie 110 en de zomernota zijn alle financiële consequenties aan de
orde geweest in GS en PS. Deze stonden ook vermeld in de financiële bijlage van het
GS-besluit van 26 juni 2018.
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11 Energietransitie
24,36 miljoen
Voortgang: Er is begin september een uitgebreide brief uitgegaan over de stand van
zaken en inhoud van projecten van energietransitie binnen motie 110. De voortgang
die de provincie Noord-Holland ten aanzien van dit thema kan boeken, is in sterke
mate afhankelijk van de uitkomsten van de nog te sluiten bestuurs- en
maatschappelijke akkoorden met het Rijk en de mate waarin de relevante
onderwerpen voor Noord-Holland daarin geregeld worden. Onderwerpen waaraan
binnen dit kader gewerkt wordt, betreffen geothermie, klimaatadaptatie, Green
Deal CO2 (Solar Lab). Het bedrag dat daarvoor is uitgetrokken is € 24,36 miljoen.
Voor wat betreft de CO2 projecten wachten we op het oordeel van Brussel over
staatssteun. Naar verwachting kan hierover nog dit jaar een besluit genomen
worden. De subsidieaanvraag voor Solar Lab is binnen en in behandeling.
Ten aanzien van geothermie kan worden gemeld dat de provincie Noord-Holland in
onderhandeling is met het Rijk over een onderzoeksprogramma dat per 2019 gaat
worden uitgevoerd. Er is inmiddels € 150.000,- besteed aan de inhuur van expertise.
Het grootste deel van het geld wordt naar het Rijk (EBN) overgemaakt na
ondertekening van de overeenkomst (eind 2018/begin 2019). Daarnaast houden we
nog geld over voor het opzetten van een projectorganisatie (in 2019). De
verwachting is dat het voor geothermie beschikbare deelbudget (van € 4 miljoen)
volledig wordt besteed.
Ten aanzien van klimaatadaptatie werkt de provincie Noord-Holland aan de pilot
‘vitaal en kwetsbaar’ die onderdeel is van het Deltaprogramma Ruimtelijke
adaptatie. Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is een gezamenlijk plan van
gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk dat de aanpak van wateroverlast,
hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen versnelt en intensiveert. Op
dit moment worden bij deze pilot evacuatiescenario’s ontwikkeld, waaraan, behalve
de provincie Noord-Holland, ook het waterschap HHNK, Rijkswaterstaat en de
veiligheidsregio’s boven het Noordzeekanaalgebied aan meewerken. Tevens wordt
er voor het MRA-gebied een plan van aanpak opgesteld over het thema ‘vitaal en
kwetsbare infrastructuur en klimaatverandering’. Daarbij zijn het waterschap,
Rijkswaterschap en gemeenten betrokken.
Middelen zijn ingezet voor de ROR en Vitaal en kwetsbaar. Er is een voorstel in
voorbereiding voor pilots, die worden waarschijnlijk eind 2018 aanbesteed. Nieuw is
de aandacht voor het vraagstuk van droogte en zoetwaterbeheer. Dit thema wordt
nieuw opgepakt vanwege de droogte in de afgelopen zomer (voor een bedrag van
waarschijnlijk € 50.000).
De resultaten van deze pilots zullen eind 2019 worden verwacht.
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