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Betreft: Aanbieding end term review van het uitvoeringsprogramma bij
het coalitieakkoord ‘Ruimte voor Groei’
Kenmerk

Geachte leden,
Op 20 maart a.s. zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten. We zijn
dus aangekomen in de laatste fase van deze collegeperiode en willen
daarom graag met u de balans opmaken van de afgelopen vier jaar. Als
basis voor deze reflectie bieden we u hierbij de end term review van het
uitvoeringsprogramma van ons coalitieakkoord aan.
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Uw

kenmerk

Coal itieakkoord
Bij het aantreden van ons college in 201 5 klom Nederland langzaam uit
een diep dal waar het sinds de recessie en schuldencrisis lange tijd in
had verkeerd. Noord-Holland is één van de meest vitale provincies van
ons land en daarmee een belangrijke motor voor duurzaam economisch
herstel en werkgelegenheid. Daarom hebben we in 201 5 als motto voor
ons coalitieakkoord Ruimte voor Groei’ gekozen.
Om vanuit onze eigen provinciale rol en mogelijkheden een bijdrage te
leveren aan duurzaam economisch herstel, hebben wij in ons
coalitieakkoord een aantal stevige ambities geformuleerd waarin
innovatie, duurzaamheid, infrastructuur, natuur, cultuur en leefbaarheid
centraal staan.
Uitvoeringsprogramma

In uw vergadering van 26 mei 201 5 heeft u verzocht het coalitieakkoord
‘Ruimte voor Groei’ uit te laten werken in een uitvoeringsprogramma.
Dit uitvoeringsprogramma hebben wij u op 24 september 201 5
aangeboden. Daarbij is afgesproken dat ons college uw Staten op twee
momenten nader over de voortgang van de uitvoering van het
coalitieakkoord zou informeren, namelijk halverwege de collegeperiode
en aan het eind van de bestuurstermijn.
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Mid term review
Op 26 september 201 7 hebben we u in de vorm van een mid term
review op de hoogte gesteld van de stand van zaken rond de uitvoering
van het coalitieakkoord. Daarbij is ook aandacht besteed aan de
toepasbaarheid van het BOB-model om uw Staten via de cyclus van
beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming vroegtijdig bij het
beleidsproces te betrekken. In grote lijnen was de conclusie van de mid
term review dat veel activiteiten in gang waren gezet en tot uitvoering
kwamen of reeds waren afgerond. Tegelijk werd geconstateerd dat
zowel in de beleidsvorming als in de uitvoering nog het nodige diende
te gebeuren.
Opzet end term review

De ambities die wij geformuleerd hebben in ons coalitieakkoord zijn in
het uitvoeringprogramma vertaald in concrete activiteiten. Ten behoeve
van de end term review is bi] iedere activiteit vermeld welke acties in de
afgelopen twee jaar sinds de mid term review zijn ondernomen en
welke resultaten daarmee zijn behaald.
—

—

Evaluatie

Wij vinden het belangrijk om aan het eind van deze bestuursperiode te
evalueren of het coalitieakkoord ook daadwerkelijk is uitgevoerd, en de
bevindingen daaromtrent met u te delen. De end term review biedt dit
inzicht.
Uit deze evaluatie blijkt dat vrijwel alle geplande activiteiten, in nauwe
samenwerking met uw Staten, in de afgelopen vier jaar ook
daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Wij noemen enkele voorbeelden:
•

•

•

•

Ter versterking van de provinciale economie is een
innovatieregeling Topsectoren opengesteld en zijn subsidies
beschikbaar gesteld voor herstructurering en verduurzaming
van bedrijventerreinen.
In de afgelopen jaren zijn belangrijke duurzaamheidinitiatieven
genomen, zoals de verbreding van het Participatiefonds
Duurzame Economie, de planologische inpassing van zonne
akkers en de verduurzaming van de gebouwde omgeving.
Met de aanleg van de Westfrisiaweg is een belangrijke oost-west
verbinding gerealiseerd, zijn voorbereidingen getroffen voor de
Duinpolderweg en zijn belangrijke HOV-verbindingen
gerealiseerd. Daarnaast is ingezet op vermindering van
geluidsoverlast en op verbetering van de luchtkwaliteit. Ook is
er geïnvesteerd in nieuwe vormen van duurzame mobiliteit.
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is verder versterkt door de
aankoop en inrichting van ruim 250 hectare per jaar. Verder is
een nieuw programma voor de versterking van biodiversiteit
vastgesteld, waarbij de verduurzaming van de landbouw een
belangrijk aandachtspunt is en door maatschappelijke
organisaties in een gezamenlijke verklaring gezien wordt als
een goede invulling van het provinciale deltaplan biodiversiteit.
De wezenlijke kenmerken en waarden binnen alle NNN-gebieden
zijn vastgesteld. Dat geeft de mogelijkheid om ruimtelijke
initiatieven beter te beoordelen, ongewenste ontwikkelingen

1162789/

Provincie
Noord-Holland
313

•

fl62789!

tegen te gaan en gewenste ontwikkelingen te ondersteunen,
met name in de recreatieschappen.
Het ontwerp voor de Markermeerdijken is gereed gekomen, er
wordt volop ingezet op meekoppelkansen en er is een impuls
gegeven aan waterrecreatie. Met de aanstelling van de
werkambassadeur en de uitvoering van de agenda arbeidsmarkt
en onderwijs is een groot aantal initiatieven genomen om de
aansluiting op de arbeidsmarkt te verbeteren.
Tot slot mag zeker de vaststelling van de nieuwe provinciale
Omgevingsvisie niet in deze opsomming ontbreken, want
hiermee zijn de nieuwe kaders voor de ruimtelijke ordening
vastgelegd.

In een aantal gevallen is weliswaar sprake geweest van vertraging bij de
uitvoering, maar zijn de doelstellingen uiteindelijk wel behaald. In de
end term review worden de oorzaken van de vertraging toegelicht. Over
de toepassing van het BOB-model zijn we ook overwegend positief.
Deze werkwijze heeft een duidelijke meerwaarde, omdat de aanpak uw
Staten in staat stelt eerder in het proces van beleidsontwikkeling en
besluitvorming invulling te geven aan uw kaderstellende rol.
Bij de vaststelling van het uitvoeringsprogramma en de mid term review
is afgesproken dat de financiële vertaling van het
uitvoeringsprogramma verwerkt wordt in de reguliere planning- en
controlcyclus. De financiële verantwoording, voor zover die nog niet
heeft plaatsgevonden, zal dan ook via de jaarrekeningen van 201 8 en
eventueel 201 9 plaatsvinden.
Conclusie
Wij zijn positief over de uitkomsten van de end term review. Vrijwel alle
activiteiten die gepland waren om ons coalitieakkoord uit te voeren,
hebben in nauwe samenwerking met uw Staten plaatsgevonden. Toch is
de uitvoering nooit statisch geweest, maar is er flexibel ingespeeld op
de vaak snel veranderende omstandigheden in de wereld om ons heen.
Verder waarderen wij de wijze waarop u door de toepassing van het
BOB-model eerder in het proces de kaders heeft vastgesteld waarbinnen
wij het beleid hebben uitgevoerd. Deze methodiek heeft naar ons
inzicht zowel de samenwerking als de rolverdeling versterkt.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

inciesecretaris

R.M Bergkamp

A.T1flt van Dijk
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