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1

D66,
Klaassen

8.a.

De inzageperiode voor het PvE OV concessie G+V is nu verstreken.
D66 wil graag weten hoeveel zienswijzen er zijn ingediend.
Kunnen wij deze voor de commissievergadering nog inzien, of
worden deze pas bij het definitieve voorstel geagendeerd?

Er zijn in totaal 23 zienswijzen
ontvangen, inclusief een reactie
van de Regio Gooi en
Vechtstreek, namens alle
gemeenten en een advies van
het ROCOV. Er zijn 20 zienswijzen
afkomstig van inwoners, dorpsen
wijkbelangenvertegenwoordigers
en andere organisaties.

2

VVD, De
Wit

5.a.

Loggen
(portefeuille
Mobiliteit)

Tekin
(portefeuille
Recreatie)

Program van
Eisen OVconcessie Gooi& Vecht

Wijziging GR
RAUM

Hoe kan het dat de kosten van de GR toenemen met 51% door
uitbreiding in hectare ad 4%? Kunt u de (onevenredig grote)
kostenstijging toelichten?

De zienswijzen worden
momenteel verwerkt in de Nota
van Beantwoording en voorzien
van een reactie. Waar wenselijk
wordt het PvE aangepast naar
aanleiding van ingekomen
zienswijzen. De Nota van
Beantwoording wordt tegelijk
met het PvE en de
aanbestedingsleidraad
vastgesteld door GS.
Het klopt niet dat de kosten met
51% toenemen. De uitbreiding in
het gebied De Buitenlanden door
het Aagtenpark in beheer te
nemen is 30,68%.
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Het beheergebied van het
recreatieschap bedraagt 736
hectare (ha) in totaal. Daarvan is
648 ha voor het deelgebied het
Alkmaarder- en Uitgeestermeer.
Het deelgebied De Buitenlanden
(of IJ tot Z) beslaat 88 hectare
beheergebied, waarvan het
Aagtenpark 27 ha groot is. Beide
deelgebieden hebben eigen
begroting.
Door de toevoeging van het
Aagtenpark nemen de
beheerkosten in de begroting De
Buitenlanden toe.
In 2018 is de verdeling van
kosten nog ongewijzigd. In 2019
neemt het totale
exploitatiebedrag toe.
Zoals op initiatief van de
provincie bestuurlijk is
afgesproken neemt tegelijk de
provinciale bijdrage voor het
deelgebied De Buitenlanden af
van 75% naar 65%. In 2020
neemt de provinciale bijdrage
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verder af van 65% naar 50,1%.
Wat bij de provincie afneemt
wordt doorgevoerd bij de
gemeenten in de regio IJmond
en Zaanstad.
Zie verder bijlage 1.4 van de
stukken.
3

VVD, De
Wit

6.a

Tekin
(portefeuille
Milieu)

Wijziging GR
RUD NHN

Welke kosten gaan gemoeid met het implementeren van de
naamswijziging (o.a. mailadressen, briefpapier etc.)?

4

VVD, De
Wit

7.a.

Loggen
(portefeuille
Water)

Financiële
stukken
Waddenfonds

Welke doelen zijn niet of slechts gedeeltelijk gehaald in de
afgelopen jaren, welke na uitbreiding met 3 FTE in uitvoering /
beheer wel gehaald zullen worden?

De voorgenomen
naamsverandering heeft
financiële gevolgen. Om de
kosten te limiteren wordt zoveel
mogelijk aangesloten bij de
bestaande huisstijl. De totale
kosten worden geraamd op circa
€ 50.000. Dekking hiervoor
wordt gevonden binnen de
lopende begroting.
In de concept-begroting 2020
staat een voorstel voor een
tijdelijke (in ieder geval tot eind
2022) uitbreiding 2022 met 3 fte
voor de uitvoeringsorganisatie.
Deze uitbreiding is met name
bedoeld om de
subsidieaanvragen die op basis
van het interprovinciale

Technische vragen Interim-Statencommissie, 20-05-2019
nr

Partij en
indiener

Punt Gedeputeerde Onderwerp

Vraag

5

VVD, De
Wit

7.a.

Loggen
(portefeuille
Water)

Financiële
stukken
Waddenfonds

Welke doelen wil de directie in 2020 behalen met het budget voor
majeure programma’s ad € 9,5 miljoen?
Welke programma’s – voor zover nu bekend – moeten daar
concreet invulling aan geven? Als dat niet bekend is, hoe kan het
dat majeure programma’s die met middelen in 2020 gefinancierd
moeten worden, nu nog onbekend zijn?

6

VVD, De
Wit

7.a.

Loggen
(portefeuille
Water)

Financiële
stukken
Waddenfonds

Kan de directie onderbouwen dat de verdeling van middelen 5050% tussen economie en ecologie in de begroting van 2020
gewaarborgd is, en hoe?

Antwoord

Investeringskader
Waddengebied worden
ingediend, te kunnen
beoordelen.
De genoemde € 9,5 mln. is
bedoeld voor de reguliere
thematische openstellingen door
het Waddenfonds. Voor de
majeure opgaven wordt jaarlijks
€16,5 mln. beschikbaar gesteld.
De concrete invulling hiervan
vindt plaats via het
Meerjarenprogramma
Investeringskader
Waddengebied. Provinciale
Staten hebben onlangs het
Meerjarenprogramma
Investeringskader
Waddengebied 2019 en verder
van ons ontvangen.
Uitgangspunt voor het
Waddenfonds is dat de middelen
evenredig tussen economie en
ecologie benut worden. De
verantwoording hiervan vindt
achteraf via de jaarrekening
plaats. In de jaarrekening over
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7

Partij en
indiener

Punt Gedeputeerde Onderwerp

GroenLinks, 7.a.
Zaal

Loggen
(portefeuille
Water)

Financiële
stukken
Waddenfonds

Vraag

‘Provinciale staten hebben die kosten in 2013 gemaximeerd op 5%
van de gemiddelde Rijks jaardotaties aan het fonds’

Antwoord

2018 staat bij paragraaf 1.5.3
Verhouding Ecologie/Economie
op bladzijde 21 een overzicht van
de vastgestelde subsidies. Hieruit
kan geconcludeerd worden dat
de verdeling tussen ecologie en
economie in balans is.
Dat klopt. Per abuis is dit niet
correct in het jaarverslag
vermeld.

Vraag: Klopt het dat deze informatie niet correct is omdat de norm
van 5% pas per 2015 geldt en daarvoor 4% was? Zie bijvoorbeeld
het rapport van de rekenkamers (waaraan in de stukken wordt
gerefereerd), pagina 32:
https://www.noordelijkerekenkamer.nl/images/Documenten/2016Waddenfonds/2018-0123%20Eindrapport%20Het%20Waddenfonds%20gemonitord.pdf.
8

GroenLinks, 7.a.
Zaal

Loggen
(portefeuille
Water)

Financiële
stukken
Waddenfonds

Klopt het dat onze provincie noch bij de begrotingen van 2018 noch
2019 een zienswijze heeft ingediend? Wanneer heeft onze
provincie voor het laatst een zienswijze op de begroting van het
Waddenfonds ingediend?

9

GroenLinks, 7.a.
Zaal

Loggen
(portefeuille
Water)

Financiële
stukken
Waddenfonds

In de aanbiedingsbrief Waddenfonds staat dat: ‘Het algemeen
bestuur gaf daarbij wel de opdracht aan de Uitvoeringsorganisatie
de capaciteit en kwaliteit van de uitvoeringsorganisatie tegen het

Dat klopt. Vanaf de
decentralisatie van het
Waddenfonds (in 2012) zijn er
door Provinciale Staten van
Noord-Holland geen zienswijzen
ingediend.
Dat klopt. De rapportage kan,
indien het Algemeen Bestuur dat
wenst, met haar besproken
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licht te houden. Inmiddels is dat gebeurd en wordt geconstateerd
dat de 5%-limiet te laag is.‘

worden. De resultaten van deze
rapportage hebben geleid tot het
voorstel in de concept-begroting
2020 tot een tijdelijke uitbreiding
van de huidige capaciteit met 3
fte voor de beheerorganisatie en
met 2 fte voor
programmaregisseurs. Deze
extra capaciteit is vooral bedoeld
voor de uitvoering van het
Investeringskader
Waddengebied (zie ook blz. 11 in
de concept-begroting).
De zinsnede uit de
aanbiedingsbrief is o.a.
gebaseerd op volgende passage
uit het rapport van de
Rekenkamers (pagina 7): citaat:
‘Het Investeringskader
Waddengebied 2016-2026
brengt een andere werkwijze met
zich mee. Dit heeft ook gevolgen
voor de door het Waddenfonds
uit te voeren werkzaamheden. In
2017 is de uitvoeringsorganisatie
van het Waddenfonds gestart
met het in beeld brengen van de

Vraag: klopt het dat deze rapportage niet bij de stukken zit? Zo ja,
kan deze rapportage alsnog beschikbaar komen?

10 GroenLinks, 7.a.
Zaal

Loggen
(portefeuille
Water)

Financiële
stukken
Waddenfonds

In de aanbiedingsbrief Waddenfonds staat dat ‘Ook willen wij hier
opmerken dat de Noordelijke en Randstedelijke Rekenkamers
opmerkingen hebben gemaakt over de te krappe bezetting van de
Uitvoeringsorganisatie in hun rapport ‘Het Waddenfonds
gemonitord’ (januari 2018).
Vraag: Klopt het dat dit rapport nergens spreekt van een ‘te krappe
bezetting’ maar vaststelt dat 1. een vast percentage geen goed
uitgangspunt is (voetnoot pagina 11), 2. de norm van 4% per 2015
is verhoogd en in 2015 en 2016 binnen de nieuwe norm van 5% is
gewerkt en 3. aanbeveelt om in plaats van een vast maximum een
taken-middelen-discussie leidend te laten zijn?
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gewijzigde taken en benodigde
competenties.‘
11 GroenLinks, 7.a.
Zaal

Loggen
(portefeuille
Water)

Financiële
stukken
Waddenfonds

In de concept-begroting staat op pagina 10 dat: ‘Deze hebben in
hun onderzoek ‘Het Waddenfonds gemonitord’ (januari 2018) al
expliciet opgemerkt dat de Uitvoeringsorganisatie (te) krap
bemenst is.’
Vraag: Klopt het dat ook deze opmerking niet in het rapport van de
Rekenkamers staat?

12 GroenLinks, 7.a.
Zaal

Loggen
(portefeuille
Water)

Financiële
stukken
Waddenfonds

Pagina 14/15: ‘Tot 2018 werd de begroting voor de
bedrijfsvoeringskosten opgebouwd op basis van 5% van gemiddelde
jaardotaties over de looptijd. Hiermee werd het budget voor
bedrijfsvoeringskosten gemaximeerd op € 1,75 mln per jaar. Voor
zover dit budget niet voor de bedrijfsvoeringskosten wordt ingezet,
vloeit het restant aan het einde van het jaar in de algemene
reserve. In 2018 en 2019 zijn voor bedrijfsvoering extra middelen
uitgetrokken. In hoeverre er tijdelijk in 2020 en volgende jaren
hiervoor nog extra middelen nodig zijn, wordt in de eerste helft van

De rekenkamers hebben
geconcludeerd dat de kosten
voor de uitvoeringsorganisatie
hoger waren dan verwacht. Dit
heeft geleid tot de aanbeveling
om eerdere besluitvorming over
de organisatiekosten naar rato
van het Waddenfondsbudget (in
casu de 5%-norm) te
heroverwegen en dat het niet
wenselijk is om vooraf de
organisatiekosten te maximeren
op een bepaald percentage,
maar om een taken-middelen
discussie leidend te laten zijn.
In het bestuursakkoord staat dat
vanaf 2016 tot en met 2026 de
jaarlijkse Rijksdotatie € 28,9 mln.
bedraagt. Deze middelen zijn
opgenomen in de
meerjarenbegroting (zie hiervoor
paragraaf 6.1 op blz. 19, bij de
post ‘gedecentraliseerde
middelen Rijk). Het bedrag van €
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2019 onderzocht en zal mogelijk een wijziging van deze begroting
tot gevolg hebben. Zie ook paragraaf 3.2.’

35 mln. is een gemiddelde van de
dotaties over de gehele periode
(2012-2026)

Vraag: Bij dit budget hoort een gemiddelde jaarlijkse Rijksdotatie
van €35mln. Deze lijkt echter constant op €28.878.000 te staan.
Wat verklaart het verschil? En klopt het dat deze middelen al zijn
verwerkt in de meerjarenbegroting?
13 GroenLinks, 7.a.
Zaal

Loggen
(portefeuille
Water)

Financiële
stukken
Waddenfonds

Op basis van pagina 37 van de Jaarstukken resulteert voor 2017 een
percentage van 5,4 (organisatiekosten
1.559.991/decentralisatieuitkering 28.878.000) en voor 2018 van
6,9 (1.998.860/28.878.000).
Vraag: klopt deze berekening? NB: NB 5% van 28.878.000 is
1.443.900

Uw berekening klopt. Ter
toelichting: het Waddenfonds
werkt met een percentage van
5% organisatiekosten op de
gemiddelde jaarlijkse
Rijksdotatie van € 35 mln.
Omgerekend is dat € 1,75 mln.
i.p.v. de door u genoemde €
1,443 mln.
In 2018 is er een
begrotingswijziging door het
Algemeen Bestuur goedgekeurd
voor een tijdelijke verhoging van
het budget van de
organisatiekosten o.a. voor extra
inzet t.b.v. het Investeringskader
Waddengebied en vervanging
van langdurige zieken. Dit
verklaart dat er dus hogere
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14 GroenLinks, 7.a.
Zaal

Loggen
(portefeuille
Water)

Financiële
stukken
Waddenfonds

Vraag

Op pagina 22 van de jaarstukken staat dat: ‘De toegenomen
complexiteit is reden geweest om een extern bureau te vragen om
te kijken of processen efficiënter dan wel anders moeten worden
ingeregeld, maar ook of de organisatie nog voldoende toegerust is:
zowel kwantitatief als kwalitatief. Ook heeft het algemeen bestuur
Waddenfonds gevraagd nader inzicht te geven in de te verrichten
taken en de (benodigde)formatie. De bevindingen zullen in de
eerste helft van 2019 worden besproken.’

Antwoord

organisatiekosten in 2018 zijn
gemaakt.
Er ligt een rapportage. Op basis
hiervan is besloten tot een
tijdelijke uitbreiding van de
benodigde capaciteit die
opgenomen is in de conceptbegroting 2020. Zie verder het
antwoord bij vraag 3.

Vraag: Heeft dit extern onderzoek al tot rapportage geleid? Is dit
het rapport waarvan de aanbiedingsbrief spreekt? Als dat nog niet
het geval is, is deze dan niet te laat voor de besluitvorming over de
begroting 2020?
15 GroenLinks, 7.a.
Zaal

Loggen
(portefeuille
Water)

Financiële
stukken
Waddenfonds

Pagina 30 jaarstukken: ‘De organisatiekosten bedragen in principe
maximaal 5% van het gemiddelde van de rijks(jaar)dotaties tot het
einde van de looptijd van het Waddenfonds (2026). Daarbij is
afgesproken dat er prudent met de beschikbare ruimte voor
bedrijfsvoeringskosten wordt omgegaan.’

Dat klopt. Met het gebruik van
deze term wordt aangeduid dat
is afgesproken dat de
bedrijfskosten niet hoger mogen
komen dan 5%.

Vraag: Klopt het dat het begrip ‘in principe’ nergens in de stukken
rondom de besluitvorming over deze verhoogde norm terugkomt?
16 GroenLinks, 9.a.
Cardol

Van Dijk (cdK,
als voorzitter

Financiële
stukken

Wat verklaart het verschil tussen de beschikbare formatie en de
feitelijke personeelsbezetting in zowel de begrotingswijziging 2019

De feitelijke bezetting is tijdelijk
hoger dan het aantal formatieve
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17 PvdD,
Hollebeek

Punt Gedeputeerde Onderwerp

5.a.

Vraag

Antwoord

fte’s. De Randstedelijke
Rekenkamer heeft een klein
team met veel jonge ouders, die
met enige regelmaat
zwangerschaps-, bevallingsen/of ouderschapsverlof
opnemen. Alle vrijgevallen uren
bij elkaar maken dat er tijdelijk
financiële ruimte is voor een
vervangende “sprokkel fte” en
door die in te vullen kan
continuïteit worden geborgd.
Er wordt nu voor het eerst bij
een recreatieschap de
deelnemersbijdrage verlaagd,
namelijk bij het Recreatieschap
Alkmaarder- en Uitgeestermeer,
bij het deelgebied De
Buitenlanden (of IJ-Z) wordt de
provinciale bijdrage verlaagd. De
verlaging betreft van 75% van de
totale exploitatietekort naar
50,1% in twee jaar tijd. In het
andere, grotere, deelgebied van
dit recreatieschap betaalt de
provincie 49,2% van de
exploitatietekort. Door deze

PS)

Randstedelijke
Rekenkamer

(blz. 10) als in de conceptbegroting 2020 (blz. 6).

Tekin

Wijziging GR
RAUM

Kunt u ons een overzicht doen toekomen van de recreatieschappen
waarvoor de provincie sinds 2010 de eigen bijdrage verlaagd heeft,
en wat de motivatie was voor de verlaging?
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18 PvdD,
Hollebeek

5.a.

Tekin

Wijziging GR
RAUM

Zijn er momenteel soortgelijke trajecten tot verlaging van de
provinciale bijdrage aan andere recreatieschappen gaande? Zo ja,
welke, en wat is de motivatie voor de verlaging?

19 PvdD,
Hollebeek

5.a.

Tekin

Wijziging GR
RAUM

Is de provincie momenteel voornemens ook de provinciale bijdrage
aan andere recreatieschappen te verlagen? Zo ja, welke, en wat is
de motivatie voor de verlaging?

20 PvdD,
Hollebeek

5.a.

Tekin

Wijziging GR
RAUM

Uit welke recreatieschappen is de provincie sinds 2010 gestapt?
Wat was de motivatie om tot uittreding over te gaan?

Antwoord

verlaging wordt de provinciale
bijdrage teruggebracht naar het
niveau van het andere
deelgebied. Ook voor de andere
recreatieschappen wordt zo’n
hoge percentage (75%) niet
betaald.
Nee, er zijn verder geen andere
trajecten tot verlaging van de
provinciale bijdrage bij de andere
recreatieschappen aan de orde.
Nee, de provincie is momenteel
niet voornemens om de
provinciale bijdrage bij de andere
recreatieschappen te verlagen.
De provincie is per 1 januari 2017
uit het recreatieschap
Geestmerambacht gestapt. De
belangrijkste reden voor de
uittreding uit recreatieschap
Geestmerambacht is gelegen in
het feit dat de ruimtelijke druk
op de recreatieschappen in het
noordelijk deel van de provincie
minder groot is (geen
grootschalige, nieuwe stedelijke
ontwikkelingen), waardoor de
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Is de provincie momenteel voornemens uit recreatieschappen te
stappen, of zijn er trajecten tot uittreding onderweg? Zo ja, welke,
en wat is de motivatie hierachter?

gemeenten binnen dit
recreatieschap de toekomst van
hun recreatiegebied ook zonder
bestuurlijke deelname van de
provincie kunnen vormgeven.
Daarnaast is de ontwikkelopgave
van recreatieschap
Geestmerambacht – zijnde de
uitbreiding van het gebied in het
kader van Recreatie om de Stad
– vrijwel voltooid (zie verder PS
besluit van 16 december 2013).
Nee, de provincie is momenteel
niet voornemens uit andere
recreatieschappen te stappen.

21 PvdD,
Hollebeek

5.a.

Tekin

Wijziging GR
RAUM

22 CDA,
Koning

3.a.

Bond /
Geldhof

Wijziging PRV
Hoe gaat de provincie om met drachtige geiten en jonge
geitenhouderijen lammeren? Het aantal geiten is bevroren op 12 december. Toen
waren er op de meeste bedrijven ook drachtige geiten aanwezig. De
aflammerpiek is in maart/april. Na het aflammeren van de geiten en
voorafgaand aan het verkopen van de bokken, zullen tijdelijk meer
dieren op het bedrijf aanwezig zijn. Is dat tijdelijk toegestaan?

De regels die nu voorliggen, gaan
uit van de dieraantallen die zijn
vastgelegd in bestaande
omgevingsvergunningen,
meldingen Activiteitenbesluit of
het aantal dieren op 12
december 2018 zoals vermeld in
het Identificatie &
Registratiesysteem van RVO.
Indien de ondernemers binnen
deze vergunning, melding of
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23 CDA,
Koning

3.a.

Bond /
Geldhof

Wijziging PRV
In het kader van het dierenwelzijn hebben NGZO en het ministerie
geitenhouderijen met de sector afgesproken dat ernaar gestreefd moet worden om
bokjes tijdens het afmesten op het bedrijf te laten en de bokjes niet
te verhuizen. Kan voor het afmesten van de bokjes tijdelijk een
hoger aantal geiten worden toegestaan in het kader van het
dierenwelzijn?

24 CDA,
Koning

3.a.

Bond /
Geldhof

Wijziging PRV
Vanuit de sector vernemen wij dat de bokjes circa 3 maanden op
geitenhouderijen het bedrijf moeten blijven in het kader van het dierenwelzijn. Hoe
lang mogen de jonge bokjes op het bedrijf blijven als boventallig
aantal bokjes?

Antwoord

registratie blijven, kunnen zij
tijdelijk groeien of krimpen in
dieraantallen.
Indien de ondernemers qua
dieraantallen binnen hun
omgevingsvergunning, melding
Activiteitenbesluit, of het aantal
dieren op 12 december 2018
zoals vermeld in I&R blijven dan
kunnen de bokjes op het bedrijf
worden afgemest.
Indien het betekent dat de
huidige vergunning of melding
zal moeten worden verruimd, is
dit vanuit de voorgestelde regels
niet mogelijk.
Indien de ondernemers qua
dieraantallen binnen hun
Omgevingsvergunning, melding
Activiteitenbesluit of het aantal
dieren op 12 december 2018
zoals vermeld in I&R blijven,
kunnen de bokjes op het bedrijf
worden afgemest.
Indien dat niet het geval is en het
gaat om een overschrijding van
de dieraantallen zoals
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25 CDA,
Koning

3.a.

Bond /
Geldhof

Wijziging PRV
Als de provincie niet wil toestaan dat er tijdelijke extra bokjes op
geitenhouderijen het bedrijf zijn na het aflammeren, gaat de provincie de boeren dan
compenseren voor geleden schade door de beperking van het
verdienmodel? De boer moet dan namelijk moedergeiten verkopen
om tijdelijk bokken te kunnen afmesten.

26 CDA,
Koning

3.a.

Bond /
Geldhof

Wijziging PRV
Klopt het dat deze geitenstop ook geld voor particulier hobbymatig
geitenhouderijen gehouden geiten en/of kleinschalig gehouden geiten op een
kinderboerderij als er meer dan 10 dieren aanwezig zijn?

Antwoord

toegestaan in de vergunning,
melding of I&R, is dit niet
toegestaan vanuit de regels en
kan er worden gehandhaafd.
Indien bij handhaving blijkt dat
er sprake is van een overtreding,
krijgt de ondernemer een
redelijke termijn om het aantal
dieren in overeenstemming te
brengen met de toegestane
aantallen.
De rechtstreeks werkende regels
in de PRV zijn in artikel 6.1 Wet
ruimtelijke ordening als
grondslag voor planschade
opgenomen. Dit betekent dat
individuele eigenaren die
claimen dat door dit verbod
waardevermindering van hun
eigendom optreedt of sprake is
van inkomstenderving, een
planschadeclaim bij de provincie
kunnen indienen.
Dat klopt.
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Partij en
indiener

27 CDA,
Koning

Punt Gedeputeerde Onderwerp

3.a.

Bond /
Geldhof

Vraag

Wijziging PRV
Wat zijn de consequenties voor een geitenhouder als tijdelijk meer
geitenhouderijen geiten op het bedrijf aanwezig zijn dan het vergunde aantal?

Antwoord

Indien er sprake is van een
overschrijding van de
dieraantallen zoals toegestaan in
de vergunning, melding of I&R, is
dit niet toegestaan vanuit de
regels en kan er worden
gehandhaafd. Indien bij
handhaving blijkt dat er sprake is
van een overtreding, krijgt de
ondernemer een redelijke
termijn om het aantal dieren in
overeenstemming te brengen
met de toegestane aantallen.

