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“In de samenleving is een trend zichtbaar dat mensen
steeds beter geïnformeerd willen worden over de
gezondheid en veiligheid van producten en hun
leefomgeving. Inwoners stellen gezondheid steeds meer
centraal.”
Waar blijkt dat precies uit?
“De komende jaren zullen wij in Noord-Holland invulling
moeten geven aan de energietransitie, ook ruimtelijk.
Daarbij gaat het onder meer om de mogelijke sluiting van
kolencentrales, opslag van kooldioxide en de ruimtelijke
inpassing van zonne- en windenergie.”
Het verleden heeft geleerd dat er veel lokale weerstand
kan zijn tegen opslag van kooldioxide en de plaatsing van
windturbines. Op welke wijze worden lokaal draagvlak en
burgerparticipatie meegenomen bij genoemde invulling?
“Van de overheid wordt verwacht dat zij tijdig, volledig en
correct verantwoording kan afleggen aan de samenleving.”
In hoeverre valt dit te rijmen met de inzet op het conceptKlimaatakkoord, terwijl veel consequenties nog volstrekt
onduidelijk zijn?
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Dit blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek dat wij als provincie Noord-Holland hebben
laten verrichten in het kader van onze omgevingsvisie. Onder meer uit een
enquête die door bureau Anker Solutions is uitgevoerd onder inwoners van onze
provincie (februari 2017) bleek dat gezondheid als belangrijkste thema werd
aangegeven.
Eventuele opslag van CO2 is niet op land voorzien, maar in lege gasvelden onder
zee. Dit gebeurt onder regie van het Rijk. Zij dragen dan ook primair de zorg voor
inspraak en eventueel participatie. De ruimtelijke inpassing van windenergie
komt aan de orde in de Regionale energiestrategieën die bottom up tot stand
komen. Participatie is daarbij een van de voorwaarden. Daarna moet er nog
formele ruimtelijke planvorming plaatsvinden, met een eigen inspraak dan wel
participatietraject.

Het (ontwerp-)Klimaatakkoord - waarover nog moet worden besloten - bevat
afspraken en maatregelen op hoofdlijnen die op regionaal niveau uitgewerkt
moeten worden, o.a. via de Regionale Energiestrategieën. Het Planbureau voor
de Leefomgeving en het Centraal Planbureau hebben de consequenties van het
ontwerp-akkoord op nationaal niveau doorgerekend waarbij ze bandbreedtes
hebben aangegeven voor wat niet zeker is. Over de consequenties op provinciaal
niveau wordt u geïnformeerd wanneer wordt besloten over de uitwerking van de
verschillende onderdelen. Deze uitwerking vindt plaats binnen de kaders van het
nieuwe coalitieakkoord.
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Op blz. 6 staat dat de koopkracht van de meeste
huishoudens hoger uitvalt door de hogere algemene
heffingskorting en het tweeschijvenstelsel. Is daarbij
rekening gehouden met sterk stijgende lasten t.a.v. bv. de
ziektekostenpremie, energiekosten, lage btw-tarief etc.?
Zo nee, waarom niet?

Ja. In de berekeningen is rekening gehouden met een stijging van de zorgpremie,
energiekosten, verhoging ouderderenkorting, aanpassing van de arbeidskorting
en het lage btw-tarief.De nominale zorgpremie per verzekerde stijgt van € 1.308
in 2018 naar € 1.385 in 2019 en naar € 1.458 in 2020.

Op blz. 17 valt te lezen dat er op 31-12-2018 in N-H 8.627
elektrische personenauto’s waren. (0,69% van alle
personenauto’s in N-H) Op 31-12-2017 waren er 5.067
elektrische personenauto’s. (0,41% van alle
personenauto’s in N-H)
Kunt u aangeven wat de provincie in 2018 in totaal heeft
uitgegeven aan het stimuleren en/of faciliteren van
elektrisch rijden in de provincie?
“Voor het IKW is 2/3 deel beschikbaar, dus circa € 180
miljoen voor de zes majeure opgaven. Na het toepassen
van een multiplier wordt verwacht via het IKW circa € 400
miljoen programmatisch te kunnen investeren in ecologieen economie-initiatieven in het waddengebied.”
Hoeveel Noord-Hollands geld is tot op heden in totaal
uitgegeven in het kader van het IKW en cofinanciering
Waddenfonds t.b.v. circulaire economie, biobased
economy en de energietransitie? En wat hebben deze
investeringen concreet opgeleverd?

De provincie stimuleert het electrisch rijden via het MRA-Elektrisch (MRA-E)
programma. De kosten in 2018 voor dit programma bedroegen € 2,5 mln.
Hiervan heeft de provincie € 75.000 ingelegd voor proceskosten en € 300.000
voor aanvullende laadinfra. Daarnaast heeft de provincie een deel van het
budget voor de subsidieregeling Kleine Infra (€ 250.000) via MRA-E ingezet voor
laadinfra in de gemeenten.
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De stijging van de nominale zorgpremie is ongunstig voor huishoudens die geen
zorgtoeslagen ontvangen. Door het tweeschijvenstelstel en de hogere
arbeidskorting gaan werkenden er meer op vooruit dan gepensioneerden en
uitkeringsgerechtigden. De energiebelasting en ODE-heffing verlagen als
onderdeel van het uniforme inflatiecijfer de koopkracht, maar kunnen in de
praktijk denivellerend uitwerken.

Er is tot nu toe in totaal € 840.573,- provinciaal geld beschikbaar gesteld voor
twee projecten. Het project Slow Mill [€ 386.237,=] is een pilot voor de
opwekking van elektriciteit uit golfenergie en kan een bijdrage leveren aan de
energietransitie. Het project Green Goods Texel [€ 454.300,=] richt zich op de
ontwikkeling van een nieuw type vergister en past binnen onze ambitires voor
circulaire economie. Het eerste project is nog maar kort in uitvoering en het
tweede project gaat naar de uitvoeringsfase. Verdere informatie over beide
projecten is te vinden op
www.https://www.investeringskaderwaddengebied.nl/eilanden-op-eigenkracht/

Technische vragen en antwoorden kaderbrief 2020

Nr

Fractie Vragensteller

Gedeputeerde

Pagina Vraag

7 CDA

Heijnen
en Kuiper

Pels

10

8 CDA

Heijnen
en Kuiper

Pels

12

9 CDA

Heijnen
en Kuiper

Pels

12

Antwoord

Pagina 10: Volgens de Kaderbrief sluit de jaarschijf 2020 af
met een tekort van 2,86 miljoen euro en de jaarschijf 2021
met een tekort van 3,22 miljoen euro. Het voorstel is om
deze tekorten te dekken uit het verwachte positieve
jaarresultaat 2019. Hoe verhoudt zich dit met het onder
punt 4.1 van de Kaderbrief genoemde robuust
begrotingsbeleid waarin staat vermeld dat er sprake moet
zijn van een duurzaam structureel en reëel evenwicht?
Uitgangspunt is dat structurele lasten worden gedekt door
structurele baten en incidentele lasten worden gedekt
door incidentele of structurele baten. Bij de onder punt
5.2.1 genoemde Beleidswensen programmakosten zijn bij
de jaarschijf 2020 alleen de kosten onder punt K (0,22
miljoen), O (0,30 miljoen) en P (0,30 miljoen) niet
structureel? Daarbij zijn alle beleidswensen onder 5.2.2.
capaciteit ook structureel.
Pagina 12: In paragraaf 4.2.1. wordt aangegeven dat
volgens het herstelplan algemene reserve de middelen die
de provincie ontvangt via het provinciefonds als gevolg van
ruimte onder het plafond van het Btw-compensatiefonds
wordt gestort in de algemene reserve. Deze verwerking
komt in de kaderbrief echter niet terug. Of is de ruimte niet
ontstaan om dat er niet minder btw wordt gecompenseerd
door provincies dan het hiervoor beschikbare maximale
bedrag.
Pagina 12: In november zal een voorstel worden gedaan
om de kaders omtrent de algemene reserve te
actualiseren. Kan worden aangenomen dat de eisen voor
de algemene reserve worden verlaagd, gezien het hoge
weerstandsvermogen van de provincie?

Pagina 3 van 27

Om vast te stellen of de gehele Kaderbrief voldoet aan de eis of structurele
bedragen gedekt worden door structurele lasten dienen ook alle posten uit de
laatste begroting meegenomen te worden. Op basis van tabel 4.2.4 uit de
Begroting 2019 blijkt dat voor 2020 het overschot aan structurele middelen € 41
miljoen bedraagt. Voor 2021 is dat € 28,6 miljoen. Dit is voldoende om de
structurele posten uit tabel 5.2.1 en 5.2.2 van de kaderbrief te dekken. Het tekort
in 2020 en 2021 wordt veroorzaakt door incidentele lasten.

Het klopt dat dit in de kaderbrief niet is verwerkt. Pas in de septembercirculaire
wordt bekend of, en zo ja, hoeveel geld er wordt teruggestort in het
provinciefonds omdat er eventueel geld over is in het BTW-compensatiefonds.
Dat is op dit moment nog niet bekend en zal bij de laatste begrotingswijziging
2019 worden verwerkt.

Doel van de actualisatie is om te komen tot een kader voor de algemene reserve
dat beter aansluit bij het doel van de algemene reserve. Als tijdens de
actualisatie blijkt dat de eisen die momenteel aan het weerstandsvermogen
gesteld worden te hoog zijn dan kan dat leiden tot een verlaging. Dat is op
voorhand echter niet met zekerheid te zeggen.
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Aangegeven wordt dat bij het voorbereiden van de nieuwe
Financiële verordening (conform artikel 217 Provinciewet)
is geconstateerd dat de huidige bepalingen rondom
activeren op onderdelen niet voldoen aan het Besluit
begroting en verantwoording provincies en gemeenten
(BBV).
Hoe kan het dat dit nu pas is geconstateerd?

Tot 2018 hebben wij een bepaalde interpretatie van het BBV aangaande het
moment van activeren en te hanteren afschrijvingstermijnen van te activeren
projecten toegepast. Deze interpretatie is ook afgestemd met de controlerend
accountant. Met de komst van de nieuwe accountant is in de voorbereiding op
de jaarrekeningcontrole discussie gevoerd over onze interpretatie van de
richtlijnen die het BBV geeft over activeren. Naar aanleiding van deze discussie
hebben wij ons standpunt met betrekking tot bepalingen rondom activeren
gewijzigd.

11 CDA

Heijnen
en Kuiper

Tekin

20

Bij punt I. (indexering PMI en PMO). Lopen er projecten
gevaar in omdat er in het verleden niet standaard is
geïndexeerd.

Nee, in het verleden paste de (vervangings)investeringsprojecten binnen de
gestelde plafonds, dus indexatie van het plafond was niet nodig. Indien er nu niet
wordt geïndexeerd zijn er niet voldoende middelen om de projecten uit te
voeren.

12 CDA

Heijnen
en Kuiper

Tekin

22

Bij punt K. (ICT omgevingsdienst NHN). Waarom worden
deze lasten bij de provincie neergelegd, was er geen
ruimte om dit deze hogere lasten in de eigen begroting van
de OD NHN te verwerken.

Er was geen ruimte om de extra lasten in de begroting van de OD NHN op te
vangen. De lasten zijn daarom verdeeld over alle deelnemers van de OD NHN, 17
gemeenten en de provincie. Provinciale Staten hebben op 4 maart 2019
ingestemd met deze financiële bijdrage, in de zienswijze op de Kadernota OD
NHN 2020 (VD-26). Dat de efficiencywinst van het ICT-traject later wordt
gerealiseerd is verklaarbaar door de latere besluitvorming in het algemeen
bestuur. U heeft daarbij in uw zienswijze wel aangegeven dat de OD NHN de
deelnemers beter had moeten informeren over de financiële consequenties van
uitstel van besluitvorming over het ICT Masterplan. Daarbij heeft u de OD NHN
verzocht goed te sturen op het realiseren van het Masterplan binnen tijd, geld en
scope.

13 CDA

Heijnen
en Kuiper

Pels

22

In de Kaderbrief wordt onder punt 5.2.1. L het voorstel
gedaan om de jaarlijkse provinciale bijdrage aan het Huis
van Hilde te verhogen met € 180.000,-- in 2020 oplopend
naar € 220.000,-- in 2023. Hoe verhoudt zich dit met de
totale jaarlijkse bijdrage aan het Huis van Hilde? Indien de
opbrengsten door bijvoorbeeld een groter aantal
bezoekers toenemen, zou dat er toe kunnen leiden dat de
in de Kaderbrief gevraagde verhoging wordt bijgesteld?

De in de Kaderbrief genoemde bedragen staan los van de exploitatie van de
publieksfunctie en dus van de aantallen bezoekers. Het gaat in dit voorstel om
het onderhoud van het gebouw en de inzet van personeel daarvoor.
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In de Kaderbrief wordt onder punt 5.2.1.R , de
cofinanciering Waddenfonds en investeringskader
Waddengebied het voorstel gedaan om in 2020, 2021 en
2022 jaarlijks een bedrag van 5 miljoen euro en in 2013
een bedrag van 2 miljoen extra te storten. Blijkens de
toelichting is er voor het IKW nog voor de jaren 2020-2027
een bedrag beschikbaar van 180 miljoen euro en is het
voor kunnen blijven cofinancieren op tenderprojecten
nodig dat er extra storting plaats vindt in de Reserve
cofinanciering Waddenfonds.
Kunt u een nadere toelichting geven op de zin: “In tabel
5.2.1. zijn de gewenste stortingen van zowel het IKW als de
tenderprojecten geraamd.”? Hoe reëel zijn de
verwachtingen dat er de komende jaren tenderprojecten
aan de orde zullen komen die een dergelijke extra bijdrage
vragen van de provincie Noord-Holland?

Voor het IKW is dit is een inschatting van dit moment, op basis van onze ambities
als provincie. De nu bekende initiatieven staan beschreven in het
Meerjarenprogramma IKW 2019 en verder. Dit programma heeft u dit voorjaar
van ons ontvangen. Verdere informatie is te vinden op
https://www.investeringskaderwaddengebied.nl/wpcontent/uploads/2019/04/2019_Investeringskader-Waddengebied_MJP_def.pdf.
De aangegeven co-financieringsbedragen voor het IKW zoals in de kadernota
aangegeven is onze bijdrage voor Noord-Hollandse projecten. Bij het IKW geldt
niet de standaard bijdrage van 10% zoals geldt bij tenderaanvragen
Waddenfonds. Zo is de gevraagde bijdrage voor nu lopende of in ontwikkeling
zijnde projecten tussen de 4% en 20%. Voor de tenderprojecten die regulier via
het Waddenfonds lopen, is dit een inschatting op basis van ervaringen van de
afgelopen jaren. De cofinanciering van tenderprojecten op Noord-Hollands
grondgebied is standaard 10% van de totale subsidiabele projectkosten. De
omvangrijkste potentiële investering is voor het project 'Buidling with Nature'
ten behoeve van de uitbreiding van de havencapaciteit van Den Helder. Ook het
gebiedsprogramma Waddenbaai met als eerste stap de vismigratie (Noordkop)
samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, vergt een
aanzienlijke bijdrage.

15 D66

Arja
Kapitein

Pels

12

Kunt u de voor- en nadelen van het benutten van de
ruimte in het BTW compensatiefonds nader toelichten?

Per 1 januari 2003 is het BTW-compensatiefonds (BCF) voor gemeenten,
provincies en kaderwetgebieden ingevoerd om een aantal verstoringen die de
BTW-wetgeving tot gevolg heeft, te elimineren. Het fonds is voornamelijk
ingevoerd om de BTW-verstoring bij de keuze voor zelf doen of uitbesteden weg
te nemen. Het BCF is gevoed door een uitname uit het provincie- en
gemeentefonds. Afgesproken is dat als minder gedeclareerd wordt dan het
maximale bedrag dat beschikbaar is voor BTW-declaraties (het plafond), dit geld
teruggestort wordt in het gemeente-en provinciefonds. Een voordeel ontstaat
dus als er minder wordt gedeclareerd dan het plafond en een nadeel ontstaat als
er meer wordt gedeclareerd dan het plafond.
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16 D66

Arja
Kapitein

Pels

13

Het verschuiven van het afschrijvingsmoment wordt een
“knelpunt” genoemd. Kunt u toelichten waarom dit een
“knelpunt” is en niet “gewoon” een administratieve
wijziging?

De huidige kapitaallasten worden begroot op de werkelijke uitgaven van het
voorafgaande jaar en niet volgend op het jaar waarin het project gereed of in
gebruik genomen is. Dit betekent een andere wijze van begroten van de
kapitaallasten die organisatiebreed moet worden ingebed. Daarom wordt de
term knelpunt gebruikt. Het is eveneens een adminsitratieve wijziging.

17 D66

Emre
Kanik

Tekin

13

De afschrijvingstermijnen voor wegen, kunstwerken, OV en
busbanen zijn verlengd van 25 jaar naar 50 jaar. Dit is een
verdubbeling omdat dit nu de verwachte levensduur is
geworden.
1. Hoe groot is de financiele impact hiervan?
2. Op basis van welke informatie/onderzoek zijn deze
termijnen (zo mooi rond) verdubbeld?
3. Hoe gaat gemonitord worden of 50 jaar inderdaad de
gebruiksduur is?
4. Welke aanwijzingen geeft het BBV over hoe de
gebruiksduur ingeschat moet worden?

In de jaarrekening 2018 en de begroting 2019 en verder zijn de kapitaallasten
berekend op basis van de nieuwe afschrijvingstermijnen.
1. De financiële gevolgen hiervan staan vermeld onder regel van deze kaderbrief.
2. Ambtelijk is een inventarisatie van alle activa uitgevoerd waarbij gekeken wat
de werkelijke gebruiksduur was. Deze zijn vervolgens afgerond op een tiental
jaren afgerond.
3. Tussentijds wordt gemonitord of de 50 jaar de werkelijke gebruiksduur is.
Wanneer dit niet het geval is, wordt de financiële verordening waarin de
afschrijvingstermijnen per kapitaalgoed zijn benoemd gewijzigd en voorgelegd
voor vaststelling aan PS.
4. Op grond van artikel 64, lid 3 BBV dient op vaste activa met een beperkte
gebruiksduur jaarlijks afgeschreven te worden volgens een stelsel dat is
afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur. De gebruiksduur is gelijk
aan de verwachte economische of technische levensduur.

18 D66

Arja
Kapitein

Tekin

16-17 In de tabel op pag 17 wordt duidelijk dat het aantal elektro
personenwagens (die geen MRB betalen) toeneemt.
Echter, er is geen prognose over 2019 en latere jaren.
Kunt u daarvoor een prognose aanleveren en effecten op
provinciale inkomsten inschatten?

Het aantal elektrische voertuigen neemt inderdaad toe maar beslaat momenteel
nog steeds slechts een fractie van het totale wagenpark. Er zijn inmiddels eerste
prognoses voorhanden maar daarin zijn verschillende omgevingsfactoren nog
niet verwerkt. Er zijn nog zoveel onzekerheden rondom de prognose dat wij deze
nu nog niet kunnen gebruiken om de effecten op de provinciale inkomsten reeel
in te schatten. Vooralsnog compenseert de toename in gewichtsklasse van
belastbare auto's de derving als gevolg van de toename van elektrische wagens.
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20-21 College stelt voor vanwege marktontwikkelingen en
aantrekkende economie budgetten te indexeren. Welke
andere mogelijkheden zijn er om in te spelen op deze
ontwikkelingen dan indexering?

De voorgestelde manier om in te spelen op de stijgende kosten voor
investeringen is indexering van het PMI en PMO. Alternatieven zijn bijvoorbeeld
om het investeringsplafond als taakstellend te beschouwen, waardoor per saldo
op termijn minder investeringen gedaan kunnen worden. Daarnaast kunnen ook
investeringen worden getemporiseerd. Het gevolg kan wel zijn dat er
achterstallig onderhoud ontstaat of dat er minder verbeteringen ten aanzien van
doorstroming of verkeersveiligheid op de infrastructuur plaatsvinden.

19 D66

Arja
Kapitein

Pels

20 D66

Emre
Kanik

Tekin

21

21 PvdD

F. Zoon

Pels / Van
der Hoek

6

22 PvdD

F. Zoon

Pels

11

Waarom moet het kapitaallastenbudget in het PMO en
PMI verhoogd worden als tegelijkertijd de
afschrijvingstermijnen verlengd worden? Leveren de
verlengde afschrijvingstermijnen niet al voldoende
financiele ruimte op? Dezelfde vraag heeft D66 voor de
vraag om extra middelen vanwege de Machinerichtlijn
voor beweegbare kunstwerken (bruggen). Waarom is
administratief gekozen voor vrijval van de financiële ruimte
als gevolg van verlenging afschrijvingstermijnen (P 32)
terwijl budgetten van bestaande projecten structureel
verhoogd worden?
De provincie heeft een aantal taken die beschreven staan
op
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/provincies/tak
en-provincie Één van deze acht taken gaat over
bedrijventerreinen en kantoorparken.
Waarom is ervoor gekozen om in de kaderbrief vier
pagina’s te wijden aan economische groei, iets wat geen
direct relatie heeft met de inkomsten en uitgaves van de
Provincie.
Daarnaast: waarom is ervoor gekozen om niet vier pagina’s
te wijden aan de stand van de ecologische ontwikkelingen
(bijv. biodiversiteit), iets dat grote invloed heeft op de
landbouw en natuuropgave die we in provincie hebben?
Is er voor de provincie een economische reden om de
opcenten niet in lijn te brengen met andere provincies?
Pagina 7 van 27

In de Kaderbrief 2020 en tevens in de begroting 2019 en volgende jaren is
enerzijds het kapitaallasten budget verhoogd maar anderzijds ook de verlaging
van de kapitaallasten als gevolg van de verlenging van de afschrijvingstermijnen
meegenomen c.q. verwerkt. Er is gekozen om dit afzonderlijk te verwerken en
niet te salderen.

De economische groei heeft weliswaar geen direct effect op de provinciale
begroting maar laat wel algemene trends zien waar bij het opstellen van de
meerjarige financiële kaders rekening gehouden moet worden.
De kaderbrief beschrijft de financiële en economische vooruitzichten voor de
provincie.

Er is geen economische reden om de opcenten te verhogen omdat de begroting
meerjarig sluitend is.
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23 PvdD

F. Zoon

Tekin

13

Hoe verhoudt de afschrijving van wegen zich tot de
levensduur van een weg? Over het algemeen wordt een
weg niet meer afgeboken, maar vindt er op een gegeven
moment een reconstructie of groot onderhoud plaats. Met
andere woorden: waar is de 50 jaar afschrijving van wegen,
kunstwerken en busbanen op gebasseerd?

Voor alle kunstwerken en wegen wordt dezelfde afschrijvingstermijn gehanteerd
om de reden dat de meeste kunstwerken samen met de wegen worden
aangelegd. De afschrijvingstermijn van 50 jaar is gebaseerd op de verwachte
technische levensduur. Als de fundering van een weg/busbaan op is, dan heeft
deze volgens de CROW het einde van zijn levensduur bereikt. Op dat moment
wordt de gehele wegconstructie vervangen. Deze vervangingsinvestering wordt
geactiveerd (op de balans). Deze kosten worden vervolgens afgeschreven in 50
jaar.

24 PvdD

F. Zoon

Pels

13

De BBV schrijft niet een lineare afschrijving voor. Is er ook
gekeken naar een niet-lineare afschrijving?

Nee. er is niet gekeken naar een niet-lineare afschrijving. Dit is ook niet
gebruikelijk als tegen over de lasten geen baten (vergoedingen) staan. Bij
investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut is lineair
afschrijven de meest gangbare afschrijvngsmethodiek.

25 PvdD

F. Zoon

Tekin

18

Regel G: het budget voor onderhoud is naar beneden
bijgesteld. Welke projecten hebben ertoe geleid dat er
minder areaal is bijgekomen?

Dat het budget voor onderhoud t.g.v. areaaluitbreiding naar beneden is
bijgesteld, komt onder andere doordat projecten uit het PMI zijn geschrapt. Het
betreffen onder andere de projecten: oversteekbaarheid Noordhollands Kanaal,
verkeersafwikkeling Kruispunt 232-Hoofdweg en trajetbenadering N513a
(gedeelte rotonde Bakkumkust), zie ook PMI 2019. Daarnaast zijn ook projecten
in de tijd naar achteren geschoven, waardoor in 2018 minder areaaal is
gerealiseerd dan vooraf was begroot. Denk hierbij aan de trajectbenadering
N509a, trajectbenadering Franse Kampweg (N236) en de N524, reconstructie
N236, Bereikbaarheid Waterland (maatregelen N235), uitvoering beleidskader
verkeersmanagement Noord-Holland en verbeteren kwetsbaarheid vlotbruggen
Noordhollands Kanaal. Maar ook in de latere jaren zijn er verschuivingen zoals
Hoogwaardig OV Aalsmeer-knooppunt Schiphol Zuid. Daarnaast kan ook het
werkelijke gerealiseerde areaal minder zijn dan vooraf was begroot, dit was het
geval bij het project Hoogwaardig OV Schiphol Oost en de N236-07 Lage
Klompweg.
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26 PvdD

F. Zoon

Tekin

21

De verhoging van het PMO en PMI met de GWW-index is
aanzienlijk hoger dan de inflatie en gaat ten koste van
andere provinciale projecten en reserves. De kaderbrief op
pagina 3 begint met dat “is besloten om terughoudend te
zijn”. De bij regel I “investeringen waarover reeds
besluiten zijn genomen”, hebben een duidelijke budget
plafond gekregen ten tijde van het besluit. Kunt u
aangeven welke projecten niet uitgevoerd kunnen worden,
als de budgetverhoging wordt uitgesteld tot aan de
behandeling van het nieuwe PMI en PMO later dit jaar?

27 PvdD

F. Zoon

Tekin

23

Hoe verhoudt het inzicht krijgen in de uitstoot van ZZS, zich Bij nieuwe aanvragen, nieuwe (uitbreiding)vergunningen en bij revisievergunning
met de uitgifte van nieuwe vergunningen voor o.a.
wordt bij de vergunningsaanvraag getoetst op ZZS en potentiële(P) ZZS. Voor
biomassacentrales?
bedrijven is het een wettelijke verplichting om de emissies aan (P)ZZS te
rapporteren bij een aanvraag en om iedere 5 jaar aan te geven of het mogelijk is
om (P)ZZS te minimaliseren en hoe de emissies van (P)ZZS te minimaliseren.

28 PvdD

F. Zoon

Tekin

26

Regel S: Indien de “opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie”
met de OD goed is ingevuld, kunt u dan toelichten waarom
GS een actievere rol wil hebben bij bepaalde dossiers? Hoe
verhoudt zich een opdrachtgever-opdrachtnemer relatie
tot een “meer horizontale (gelijkwaardige) relatie”?
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De vaststelling van het PMI en PMO later dit jaar gebeurt gelijktijdig met de
begrotingsbehandeling 2020. Er is geen sprake van dat projecten niet uitgevoerd
kunnen worden indien de budgetverhoging wordt uitgesteld tot de behandeling
van het PMI en PMO, maar met deze budgetverhoging bij de Kaderbrief zorgen
we voor een sluitende programmering die in de Begroting 2020 opgenomen kan
worden. Los van de timing is het zo dat wanneer dit besluit helemaal niet
genomen wordt, de indexatie van projecten in de uitvoering ten koste gaat van
middelen die gereserveerd staan voor projecten die in de studie- en planfase
zitten. Het gevolg kan wel zijn dat er achterstallig onderhoud ontstaat of dat er
minder verbeteringen ten aanzien van doorstroming of verkeersveiligheid op de
infrastructuur plaatsvinden.

GS is en blijft verantwoordelijk voor de taken die in mandaat worden uitgevoerd
door de omgevingsdiensten. In specifieke gevallen kan het wenselijk zijn omwille
van een integrale afweging door GS of om politiek-bestuurlijke redenen
aanwijzingen/instructies te geven aan de omgevingsdiensten bij het uitvoeren
van hun mandaat. De omgevingsdiensten informeren GS daarom in dergelijke
gevallen tijdig, zodat GS in de gelegenheid is aanwijzingen te geven.
Met de termen opdrachtgever en opdrachtnemer worden de verschillende
zakelijke rollen onderscheiden tussen de provincie en omgevingsdiensten.
Hiermee wordt geen hiërarchische verhouding beschreven. De opdrachtgever en
de opdrachtnemer werken samen aan een gezamenlijk doel, ieder vanuit zijn rol,
bevoegdheden en kennis en expertise.
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29 PvdD

F. Zoon

Pels

30

Klopt het dat de kosten voor inhuur in het algemeen ten
laste komen van de kosten van een formatieplaats? Indien
dat zo is, dan wordt bij regel V zowel voorgesteld om 35,5
fte uit te breiden, maar ook om (langdurige) externe
inhuur om te zetten naar vaste contracten. Kan
aangegeven worden om hoeveel fte het hier gaat?

Vanaf 2019 werken we niet meer met het begrip formatie, maar brengen we de
totaal benodigde en beschikbare capaciteit in beeld. Die omvat zowel eigen als
inhuur-personeel. Bij regel V wordt voorgesteld om structureel geld vrij te maken
om de totaal benodigde capaciteit met 35,5 fte op te hogen. Het is de bedoeling
om deze 35,5 fte in de vorm van vast eigen personeel aan te nemen. Daarmee
kan het contract met een deel van het momenteel ingehuurde personeel (dat tot
nu toe bekostigd werd uit incidentele middelen) beëindigd worden. In lijn met de
CAO en de principes van capaciteitssturing is het de bedoeling om een deel van
de externe inhuur te vervangen door eigen (vaste en tijdelijke) medewerkers.

30 PvdD

I. Kostic

Tekin

4

Naast het reguliere milieubudget is er in de periode 2018-2020 1,4 miljoen euro
vrijgemaakt voor monitoring en onderzoek.

31 PvdD

I. Kostic

Tekin /
Van der
Hoek

4

“In de samenleving is een trend zichtbaar dat mensen
steeds beter geïnformeerd willen worden over de
gezondheid en veiligheid van producten en hun
leefomgeving. Inwoners stellen gezondheid steeds meer
centraal. “ Mensen vinden hun eigen gezondheid en die
van hun omgeving erg belangrijk.
Hoe vertaalt zich dat op dit moment in provinciaalbeleid
en verdeling van budgetten? Hoeveel budget is precies
vrijgemaakt om de gezondheid van mensen (en andere
dieren) en hun leefomgeving te versterken?
Hoe wordt het welzijn van mensen en hun leefomgeving
(o.a. natuur, milieu, dieren) precies gemeten en
gemonitord door de provincie?
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De provincie Noord-Holland meet het niveau van welvaart en welzijn in het kader
van het economisch beleid in de Barometer Welvaart & Welzijn Noord-Holland.
Welvaart en welzijn wordt gedefinieerd aan de hand van 8 categorieën en 26
indicatoren. Deze worden vergeleken met Nederland en met de EU daar waar dat
mogelijk is of met Noord-Holland van vorig jaar. De cijfers in deze barometer
worden regelmatig geactualiseerd.
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32 PvdD

I. Kostic

Stigter /
Pels

4

Met het ondergronds opslaan van kooldioxide wordt het
probleem niet opgelost maar tijdelijk weggestopt. Hoe past
eventuele opslag van kooldioxide precies in het plaatje van
circulaire economie? Op welke manier is er sprake van
hergebruik? Hoe past de eventuele opslag bij de
constatering dat mensen veiligheid belangrijk vinden?

Het opslaan van kooldioxide wordt in dit verband genoemd als voorbeeld van de
opgave op het gebied van de energietransitie en niet de realisatie van een
circulaire economie.
Ondergronds opslaan van kooldioxide past binnen de filosofie van circulaire
economie als een nuttige bestemming of toepassing van de opgeslagen
kooldioxide gevonden kan worden die ook waarde toevoegt aan de economie.
Voorbeelden van nuttige en waarde toevoegende bestemmingen zijn het gebruik
van CO2 in de glastuinbouw voor de groei van gewassen (waardoor zomerstook,
dus het onnodige verbranden van fossiele energie, vermeden kan worden), de
productie van synthetische brandstoffen als methanol (in combinatie met
duurzaam geproduceerde waterstof) of de productie van nieuwe kunststoffen of
steenachtige materialen. In deze zin is er sprake van hergebruik van de reststof
kooldioxide die anders in de atmosfeer uitgestoten wordt. Wat betreft de
veiligheidsaspecten: hierover gaat het Rijk. Het ontwerp-Klimaatakkoord van
eind vorig jaar geeft aan dat strenge voorschriften gelden met betrekking tot de
veiligheid en het voorkomen van lekken. Per opslaglocatie wordt gemonitord
totdat aangetoond is dat de situatie stabiel is. Meer informatie over wat bekend
is over de veiligheid van CO2-opslag is te vinden in de rapporten die zijn te
raadplegen via https://www.rijksoverheid.nl.

33 PvdD

I. Kostic

Rommel /
Loggen /
Tekin

4

De provincie zegt duurzaamheid belangrijk te vinden en
erkent dat burgers ook hoge waarde hechten aan een
gezonde toekomst.
a) Waar zien we in de cijfers terug dat meer wordt
geïnvesteerd in duurzame, natuurinclusieve landbouw?
b) Waar zien we in de cijfers terug dat meer wordt
geïnvesteerd in gezonde natuur en milieu?
c) Waar zien we in de cijfers terug dat meer wordt
geïnvesteerd in echt duurzame energietransitie?
d) Waar zien we in de cijfers terug dat meer wordt
geïnvesteerd om te voldoen aan KRW?
e) Waar zien we in de cijfers terug dat meer wordt
geïnvesteerd om de stikstofdepositie terug te dringen?

De investeringen op de genoemde thema's zijn bewust niet in deze kaderbrief
opgenomen omdat dit beleidsmatige keuzes betreft die aan de orde zullen
komen in een nieuw coalitieakkoord.
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43714 “Voor deze kaderbrief 2020 is nagegaan of de macroeconomische en landelijke ontwikkelingen aanleiding
geven ons financiële beleid, zoals dat in voorgaande
kaderbrieven is beschreven, bij te stellen.”
En, wat is precies de conclusie na de analyse? Die conclusie
staat namelijk niet in hoofdstuk drie, terwijl het begin van
dat hoofdstuk zo’n conclusie wel lijkt aan te kondigen.
7
“Onzekerheden over nieuwe tariefsverhogingen, de staat
van de Chinese economie, de Brexit en de al dan niet
tijdelijke terugval van een aantal Europese economieën
tasten vooral het vertrouwen van bedrijven aan.”
Welke/wat voor soort bedrijven doel men hier precies op?
6 t/m Wordt economische groei alleen in termen van bbp
9
gemeten? Worden de maatschappelijk kosten van
productie en consumptie niet meegenomen? Graag zo
goed mogelijk de maatschappelijke kosten (negatieve
externe effecten zoals vervuiling van bodem, lucht en
water en aantasting van gezondheid, flora en fauna) van
geconomische groei in kaart brengen voor provincie
Noord-Holland.

De macro-economische ontwikkelingen gaven geen aanleiding om ons financiële
beleid bij te stellen. De in vorige kaderbrieven vastgestelde financiële
beleidskaders blijven onverminderd van kracht, zie hoofdstuk vier.

4, 6-9 Hoe verhoudt de conclusie dat mensen hun eigen
gezondheid en die van hun leefomgeving erg belangrijk
vinden, zich tot het streven naar steeds meer economische
groei? Hoeveel schade brengt grotere economische groei
met zich mee in de vorm van bijvoorbeeld hogere
gezondheidskosten, de kosten voor het schoon houden
van water, afname van biodiversiteit, groei van de
plasticsoep, de afname van insecten?

Het streven naar steeds meer economische groei wordt in deze kaderbrief
nergens als zodanig vermeld. De economische vooruitzichten die in de kaderbrief
worden vermeld betreffen macro-economische ontwikkelingen. Voor zover ons
bekend zijn er geen uniforme maatstaven bekend die een verband kunnen
kwantificeren tussen economische groei en hogere gezondheidskosten, de
kosten voor het schoon houden van water, afname van biodiversiteit, groei van
de plasticsoep, of de afname van insecten.

34 PvdD

I. Kostic

Pels

35 PvdD

I. Kostic

Van der
Hoek

36 PvdD

I. Kostic

Van der
Hoek

37 PvdD

I. Kostic

Tekin /
Loggen /
Rommel /
Van der
Hoek
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Het gaat hier vooral om exporterende bedrijven. De afkoeling is vooral terug te
zien in de Nederlandse uitvoer, die in 2019 en 2020 naar verwachting beduidend
minder hard groeit dan in de afgelopen jaren.

De economische groei wordt gemeten aan de hand van de jaar op jaar
verandering van het bruto binnenlands product, dat is een optelsom van
consumptie huishoudens + investeringen + export – import +
overheidsconsumptie. Voor de wijze van meting van het BBP gelden
internationale afspraken. Er bestaat ook een internationale discussie dat
welvaart meer is dan BBP en het persoonlijk inkomen (o.a. commissie Stiglitz).
Ook aspecten als milieu, gezondheid, geluk en leefomgeving worden in het
algemeen gezien als factoren die bepalend zijn voor welvaart. In Nederland heeft
dit geresulteerd in de Monitor Brede Welvaart. Vooruitlopend hierop heeft de
provincie Noord-Holland in 2017, in het kader van het Strategisch Beleidskader
Economie, de Barometer Welvaart & Welzijn ontwikkeld, waarin welvaart en
welzijn in Noord-Holland wordt gemonitord aan de hand van 27 indicatoren. De
barometer wordt regelmatig geactualiseerd.
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38 PvdD

I. Kostic

Pels

10

“De term reëel heeft betrekking op de mate van realiteit
De term reëel betekent, dat zo goed mogelijk rekening is gehouden met alle ons
van de (meerjaren)ramingen.” Wat wordt precies onder de bekende feiten, die eventueel effect op de begroting zouden kunnen hebben.
“mate van realiteit” verstaan? Hoe wordt dat bepaald?

39 PvdD

I. Kostic

Pels

10

Wat wordt precies bedoeld met “het weerstandsvermogen In de Kadernota Risicomanagement en weerstandsvermogen worden deze
en de weerstandscapaciteit” en hoe wordt dat gemeten?
termen nader toegelicht. Hierin staat het volgende vermeld: het
weerstandsvermogen is het quotient van de totale middelen die de provincie
beschikbaar heeft om risico's mee op te vangen gedeeld door het berekende
bedrag aan risico's. Als deze breuk groter is dan 1 dan betekent dit dat de
provincie voldoende middelen tot zijn beschikking heeft om de geinventariseerde
risico's te kunnen dekken (mochten deze zich daadwerkelijk voor doen). Over de
weerstandscapaciteit wordt het volgende vermeld: De weerstandscapaciteit zijn
de middelen die de provincie kan gebruiken om risico's mee af te dekken (zie ook
hetgeen onder weerstandsvermogen is vermeld). De weerstandscapaciteit
bestaat uit de Algemene reserve, de onbenutte belastingcapaciteit en de post
onvoorzien.
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40 PvdD

I. Kostic

Gedeputeerde
Pels
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11

Antwoord

Als reden om geen belastingverhoging door te voeren en
de opcenten op te trekken richting het landelijke
gemiddelde, wordt aangegeven dat dat niet nodig is omdat
er nu geen begrotingstekorten dreigen. Maar we staan
voor grote uitdagingen en transities: transitie naar een
duurzame samenleving, eiwittransitie en
landbouwhervorming, aanpak van klimaatverandering,
versterken van biodiversiteit, versterken van de
gezondheid van mensen, dieren en hun leefomgeving,
schoon houden van water, bodem en lucht, duurzaam
omgaan met schaarse ruimte etc.
a) Hoe verhoudt de eerdere constatering dat mensen hun
eigen gezondheid en die van hun leefomgeving belangrijk
vinden, zich met de weigering om de opcenten (belasting
op een vervuilende factor die de leefomgeving juist
aantast) naar op zijn minst het landelijk gemiddelde te
verhogen?
b) Aangezien we nog maar aan het begin staan van een van
de grootste uitdagingen uit onze geschiedenis (zoals
hierboven geschetst), is er niet nagedacht om de opcenten
te verhogen in het kader “vervuiler betaalt” en de
opbrengsten te stoppen in initiatieven die bijdragen aan
een gezondere leefomgeving of bijvoorbeeld een
duurzaamheidsfonds voor meest kwetsbare burgers?
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a) Er is geen direct verband te leggen tussen opcenten en het belang dat mensen
aan gezondheid en leefomgeving hechten zonder daar een politieke uitspraak
over te doen. Daarmee is het verhogen van de opcenten een politieke keuze..
b) Ook hiervoor geldt dat de keuze om de opcenten te verhogen om de opgaven
waar we voor staan te bekostigen is overgelaten aan een nieuwe coalitie.
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41 PvdD

I. Kostic

Gedeputeerde
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Rommel

19-33 De provincie heeft de wettelijke taak om planten en dieren
te beschermen. Deze wet regelt dat de provincies ter
bescherming van bijzondere soorten een landelijk
samenhangend stelsel van natuurgebieden moet
begrenzen én beschermen, het Natuurnetwerk Nederland
(NNN). Verder regelt de wet de bescherming van de
internationaal belangrijke natuurgebieden (Natura 2000)
en soorten.
a) Hoeveel geld wordt precies vrijgemaakt om die
wettelijke taak goed te kunnen vervullen? Hoeveel wordt
uitgegeven om te voldoen aan de Habitatrichtlijn? Welke
ruimte is erom meer geld voor natuurbescherming vrij te
maken?
b) Hoeveel geld wordt door de provincie precies gestoken
in economische zaken, het aantrekken van bedrijven,
verbeteren van de concurrentiepositie, wegen en
bedrijventerreinen?

a) Voor 2019 zijn de volgende bedragen begroot om de wettelijke taken te
kunnen vervullen:
Verwerving gronden ten behoeve van nieuw te realiseren NNN:
€ 11.250.000;
Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) NoordHolland: € 4.755.000. Dit betreft een functieverandering en inrichting van
nieuwe NNN en kwaliteitsverbetering van reeds bestaande NNN (zie GSbesluit 03-12-2018, 1147340/1147354);
Herstelmaatregelen Programma Aanpak Stikstof (PAS) en
herstelmaatregelen Natura 2000: € 12.464.705;
Hiernaast lopen er circa 60 concrete projecten ten behoeve van NNN
realisatie. Deze zijn terug te vinden in het Programma Natuurontwikkeling
(PNO) 2019-2023. De totale omvang van dit programma in 2019 is
€ 71.295.260. Dit is inclusief bovenstaande bedragen.
Daarnaast is er in het kader van wettelijke taken ook nog budget voor:
Natuur en Landschapsbeheer en Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer :
€ 19,96 mln. (waarvan circa € 5,5 miljoen Europese cofinanciering);
Budget voor overige kosten Wet natuurbescherming (o.a. opstellen
natuurbeheerplannen Natura 2000) en Subsidies Wet natuurbescherming. In
totaal € 1.471.000.
De vraag welke ruimte er is om meer geld vrij te maken voor natuurbescherming
is een politieke vraag.
b) In 2019 wordt er € 38,8 miljoen gestoken in economische zaken. Hieronder
valt verbetering van het vestigingsklimaat en herstructurering
bedrijventerreinen, het bevorderen van het innovatief klimaat, een veerkrachtige
arbeidsmarkt, verduurzaming van landbouw en cofinanciering Europese
landbouwprojecten.
Deze informatie is tevens terug te vinden in de door PS vastgestelde begroting
2019.
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19-33 Waarom wordt zoveel ruimte vrijgemaakt om te praten
Politieke vraag
over economie (37 keer komt dat woord voor in de brief),
terwijl nauwelijks wordt gesproken over de gezondheid
van mensen en hun leefomgeving (slechts vier keer
genoemd in de brief), laat staan natuur (slechts drie keer
genoemd in de brief)? Is dit een goed beeld van hoe de GS
de prioriteiten willen leggen? Hoe rijmt dat met de eerder
constatering dat mensen gezondheid van groot belang
vinden?
30
“De gevolgen van de economische groei hebben geleid tot Politieke vraag
een zwaar belast wegennetwerk.” Dit is een van de
redenen waarom er meer geld opzij wordt gelegd voor
weginspecteurs. De geciteerde zin schetst een van de vele
negatieve gevolgen van de focus op steeds meer
economische groei.
a) Waarom wordt in de rest van de kaderbrief
economische groei dan als een doel an sich gezien?
b) Bij meer economische groei, zullen weer problemen
ontstaan en moet dan weer geld worden uitgetrokken om
symptomen van die groei te bestrijden. Hoe voorkomt u
dat het probleem zich blijft herhalen? Is nagedacht om niet
alleen aan symptoombestrijding te doen maar ook het
probleem bij de bron (economische groei) aan te pakken?

42 PvdD

I. Kostic

GS

43 PvdD

I. Kostic

GS

Antwoord

Pagina 16 van 27

Technische vragen en antwoorden kaderbrief 2020

Nr

Fractie Vragensteller

Gedeputeerde

Pagina Vraag

Antwoord

44 PvdD

I. Kostic

Pels

12

“Daarnaast storten wij bij de jaarrekening de nog niet
geraamde bijdragen van derden voor projecten in de
reserve waaruit de dekking van het project plaatsvindt.”
Kunt u dit nader toelichten en bijvoorbeeld twee concrete
voorbeelden uit de praktijk noemen?

De provincie voert veel projecten gezamenlijk met derden (gemeenten, rijk,
anderen), waarbij de provinciale middelen uit reserves kwamen. De gebruikelijke
werkwijze was dan om, als er een bijdrage van een derde binnenkwam, deze ook
te storten in de betreffende reserve en van daar uit het hele project te betalen.
Op basis van de bevindingen bij de jaarrekening 2018 is inmiddels duidelijk
geworden dat deze middelen van derden over het algemeen, afhankelijk van de
voorwaarden van de overeenkomst, op de balans moeten worden geregistreerd
in plaats van in een reserve gestort. Het is niet uit te sluiten dat zich in de
toekomst een situatie voordoet waarin een dergelijke bijdrage toch in een
reserve gestort moet worden. Daarom is vanuit het oogpunt van rechtmatigheid
is deze passage in de kaderbrief opgenomen.
Recente voorbeelden van bijdragen die niet geraamd waren maar wel in een
reserve zijn gestort zijn de decentralisatieuitkering Hydrologische maatregelen
die is gestort in de reserve Groen en de decentralisatieuitkering MKB
Innovatiestimulering Topsectoren die is gestort in de reserve Werkgelegenheid
en economie.

45 PvdD

I. Kostic

Pels

12

“Dit herstelplan komt erop neer dat we de middelen die
we ontvangen via het provinciefonds als gevolg van ruimte
onder het plafond van het Btw-compensatiefonds, storten
in de algemene reserve. Deze ruimte ontstaat als er
minder btw wordt gecompenseerd door provincies dan het
hiervoor beschikbare maximale bedrag.” Wat houdt het
Btw-compensatiefonds precies in en in welke situaties
wordt minder btw gecompenseerd en waarom?

Per 1 januari 2003 is het BTW-compensatiefonds (BCF) voor gemeenten,
provincies en kaderwetgebieden ingevoerd om een aantal verstoringen die de
BTW-wetgeving tot gevolg heeft, te elimineren. Het fonds is voornamelijk
ingevoerd om de BTW-verstoring bij de keuze voor zelf doen of uitbesteden weg
te nemen. Het BTW compensatiefonds is gevoed door een uitname uit het
provincie- en gemeentefonds. Afgesproken is dat als minder gedeclareerd wordt
dan het maximale bedrag dat beschikbaar is voor BTW-declaraties (het plafond),
dit geld teruggestort wordt in het gemeente-en provinciefonds. Een voordeel
ontstaat dus als er minder wordt gedeclareerd dan het plafond en een nadeel
ontstaat als er meer wordt gedeclareerd dan het plafond. aan BTW betalen. Er
wordt minder BTW gedeclareerd als lagere overheden minder taken uitvoeren
waarover zij BTW kunnen declareren. Dan blijft er dus meer in de pot over om te
verdelen. Zoals gezegd is in eerste instantie een uitname gedaan uit het
gemeente-en provinciefonds dus zou je kunnen zeggen dat als ruimte over blijft
onder het plafond dit als een sigaar uit eigen doos beschouwd kan worden.
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46 PvdD

I. Kostic

Tekin /
Rommel

13

Hoe is de werkelijke levensduur van o.a.
natuurbruggen/ecoducten ingeschat? Kunt u de nu
genoemde jaren onderbouwen?

47 PvdD

I. Kostic

Pels

22

Worden voor de onderhoudscontracten van Huis van Hilde Bij de bouw en inrichting van Huis van Hilde zijn maximale inspanningen gedaan
eisen rond groen (gezonde omgeving, waarin ruimte wordt om te voldoen aan milieu- en ecologische eisen en daar wordt in de contracten
geboden aan flora en fauna) en duurzaamheid gesteld?
nog steeds aan voldaan.

48 PvdD

I. Kostic

Tekin

23

“In plaats van de rapportages van bedrijven af te wachten,
schrijven de provincies bedrijven aan met de vraag
informatie aan te reiken over ZZS. Het doel is om een
actueel beeld te krijgen van het gebruik en de emissie van
ZZS en potentiële ZZS.” Hoe controleert de provincie of de
cijfers die door de bedrijven gestuurd zijn, kloppen? Wat
gebeurt er als een bedrijf weigert informatie te
verstrekken?

De omgevingsdienst heeft hiervoor expertise in huis om de toegestuurde
emissies van (P)ZZS te controleren op juistheid. Als een bedrijf niet meewerkt
volgt het toezicht en handhavingstraject na 1-1-2021, aangezien dit juridisch de
formele termijn is waarop bedrijven informatie moeten verstrekken. De
omgevingsdienst zal bij het niet verstrekken van informatie na het aanschrijven
van de bedrijven doorvragen om informatie, termijnen stellen voor het
aanleveren van informatie, controleren etc. er wordt niet gewacht tot na 1-12021.

49 PvdD

I. Kostic

Loggen

25

“Na het toepassen van een multiplier wordt verwacht via
het IKW circa € 400 miljoen programmatisch te kunnen
investeren in ecologie- en economie-initiatieven in het
waddengebied.”
a) Om welke initiatieven gaat het precies?
b) Hoeveel wordt precies vrijgemaakt voor ecologieinitiatieven en hoeveel voor economie-initiatieven?
c) Hoe zorgen de economie-initiatieven voor versterking
van ecologie? Hoe wordt gewaarborgd dat economieinitiatieven niet tot negatieve externe effecten leiden voor
ecologie?

ad a) Wat nu bekend is aan initatieven, staat beschreven in het
Meerjarenprogramma IKW 2019 en verder. Dit programma heeft u dit voorjaar
van ons ontvangen. Verdere informatie is te vinden op
https://www.investeringskaderwaddengebied.nl/wpcontent/uploads/2019/04/2019_Investeringskader-Waddengebied_MJP_def.pdf.
ad b) Wij kunnen het onderscheid tussen ecologie- en economie-initatieven niet
precies maken; projecten dienen soms beide doelen. Voor de besteding van de
Waddenfondsmiddelen wordt een verdeling van 50/50 voor economie/ecologie
gehanteerd, conform de doelstellingen van het Waddenfonds. ad c) Economieinitiatieven hoeven niet perse bij te dragen aan de versterking van de ecologie.
Wel is altijd het uitgangspunt dat een economische ontwikkeling niet mag leiden
tot negatieve effecten op de natuurwaarden van het Waddengebied, maar juist
ook kansen moet bieden voor verbetering/herstel van de natuurkwaliteiten.
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Voor alle kunstwerken en wegen wordt dezelfde afschrijvingstermijn gehanteerd
om de reden dat de meeste kunstwerken samen met de wegen worden
aangelegd. De genoemde jaren zijn gebaseerd op de minimale verwachte
levensduur van 50 jaar van de weg inclusief kunstwerken. Ook voor
natuurbruggen wordt voor het constructieve gedeelte deze afschrijvingstermijn
gehanteerd.
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50 PvdD

I. Kostic

Tekin

26

“GS willen vanuit hun rol als eindverantwoordelijke ook
een actievere rol bij politiek gevoelige dossiers.” Over
welke concrete dossiers gaat het (noem een paar
voorbeelden) en wat bedoelen GS precies met ‘een
actievere rol’?

Hier gaat het om dossiers zoals Tata Steel, Harsco Metals, Nauerna. Het is niet
aan te geven welke dossiers dat in de toekomst zullen zijn. De
omgevingsdiensten voeren hun taken in mandaat uit, het college blijft
eindverantwoordelijk en kan instructies geven of het mandaat zelfs terugnemen.
Met een actievere rol bedoelen we dat het college nog beter in de positie
worden gebracht om desgewenst instructies te kunnen geven of een beslissing
zelf te nemen.

51 PvdD

I. Kostic

Tekin

26

Hoe is de bijdrage aan Omgevingsdiensten precies
bepaald? In hoeverre dat realistisch gezien de steeds
grotere werkdruk en burgers die het steeds belangrijker
vinden dat er goed gehandhaafd wordt om hun
leefomgeving, flora en fauna te beschermen?

De wijze waarop de bijdragen aan de omgevingsdiensten wordt bepaald,
verschilt per omgevingsdienst. De taken die de omgevingsdiensten uitvoeren zijn
gebaseerd op jaarlijkse uitvoeringsprogramma's die het college vaststelt en
waarover jaarlijks verantwoording wordt afgelegd aan de Staten. De bijdragen
aan de omgevingsdiensten zijn gebaseerd op dit uitvoeringsprogramma. Bij de
omgevingsdiensten vindt de financiële vertaling van het uitvoeringsprogramma
plaats via een lumpsum, via een verdeelsleutel op basis van de ingebrachte taken
of via een kostprijssystematiek waarbij de provincie betaalt voor elke dienst of
product dat wordt afgenomen.

52 GL

Cardol

Pels

12

Dit herstelplan komt erop neer dat we de middelen die we
ontvangen via het provinciefonds als gevolg van ruimte
onder het plafond van het Btw-compensatiefonds, storten
in de algemene reserve. Deze ruimte ontstaat als er
minder btw wordt gecompenseerd door provincies dan het
hiervoor beschikbare maximale bedrag.’ Vraag: wat is het
compensatiefonds? Wat is de vermoedelijke oorzaak van
het feit dat er minder dan begroot een beroep wordt
gedaan op het compensatiefonds?

Per 1 januari 2003 is het BTW-compensatiefonds (BCF) voor gemeenten,
provincies en kaderwetgebieden ingevoerd om een aantal verstoringen die de
BTW-wetgeving tot gevolg heeft, te elimineren. Het fonds is voornamelijk
ingevoerd om de BTW-verstoring bij de keuze voor zelf doen of uitbesteden weg
te nemen. Het BTW compensatiefonds is gevoed door een uitname uit het
provincie- en gemeentefonds. Afgesproken is dat als minder gedeclareerd wordt
dan het maximale bedrag dat beschikbaar is voor BTW-declaraties (het plafond),
dit geld teruggestort wordt in het gemeente-en provinciefonds. Een voordeel
ontstaat dus als er minder wordt gedeclareerd dan het plafond en een nadeel
ontstaat als er meer wordt gedeclareerd dan het plafond. aan BTW betalen. Er
wordt minder BTW gedeclareerd als lagere overheden minder taken uitvoeren
waarover zij BTW kunnen declareren. Dan blijft er dus meer in de pot over om te
verdelen. Zoals gezegd is in eerste instantie een uitname gedaan uit het
gemeente-en provinciefonds dus zou je kunnen zeggen dat als ruimte over blijft
onder het plafond dit als een sigaar uit eigen doos beschouwd kan worden.
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53 GL

Gringhuis

Pels

13

54 GL

Gringhuis

Tekin

20

55 GL

Gringhuis

Tekin

56 GL

Gringhuis

57 GL

Antwoord

‘Op basis van een eerste inventarisatie zijn er twee
knelpunten geconstateerd.’ Vraag: wordt er nog gezocht
naar andere knelpunten? Zo ja, wanneer kunnen we
hiervan de resultaten verwachten?
‘Geconcludeerd kan worden dat chroom-6 veelvuldig
voorkomt in (oude) verflagen van de stalen onderdelen
van de provinciale bruggen en sluizen.’ Vraag: kan
aangegeven worden in welke objecten de chroom-6 zit?

Er staan momenteel geen nieuwe inventarisaties gepland die het vinden van
knelpunten ten doel hebben.

20

‘Op de langere termijn zullen alle onderdelen van de
beweegbare bruggen en sluizen vrij zijn van chroom-6.’
Vraag: Hoe lang zal dit in beslag gaan nemen? In welk
tempo worden de chroom-6 objecten aangepakt?

Er is op dit moment geen wettelijke saneringsplicht voor objecten waar chroom-6
is geconstateerd. De provincie kiest er voor om alleen die onderdelen te saneren,
waar bewerking/onderhoud benodigd is conform het meerjaren
onderhoudsplan. Uiteindelijk zijn alle objecten met deze werkwijze op langere
termijn (20-25 jaar) vrij van chroom-6.

Pels

31

‘Om deze ambitie te kunnen waarmaken is invoering van
de tweeploegendienst noodzakelijk.’ Vraag: hoeveel FTE
aan weginspecteurs heeft de provincie nu? Betekent dit dat
er meer inspecteurs in de ochtend en avond gaan werken
en minder overdag?

De provincie heeft op dit moment 20,5 Fte aan weginspecteurs. Na invoering van
de tweeploegendienst zijn we van 06:00 tot 20:00 uur op de weg met minimaal 6
weginspecteurs. Nu in de dagdienst (tussen 07:00 en 16 :00 uur) zijn er overdag
gemiddeld 9 weginspecteurs aanwezig. Daarna zijn er drie weginspecteurs bij
oproep beschikbaar tot de volgende morgen 07:00 uur.

Pels

Tekin

13

Wat is de werkelijke afschrijvingstermijn van wegen en
kunstwerken?

De huidige afschrijvingstermijn is 25 jaar. Dit komt niet overeen met de
werkelijke levensduur van de wegen en kunstwerken. Daarom is deze bijgesteld
naar de 50 jaar m.i.v. het boekjaar 2018, waarbij voor zowel kunstwerken als
wegen een zelfde afschrijvingstermijn wordt gehanteerd, omdat beide
categorien vaak samen worden aangelegd.

58 GL

Pels

Tekin

17

59 GL

Pels

Tekin

21

De prijsstijging is in feite een toename van
ja, dat is juist
mobiliteitsbudget. Indien blijkt dat prijsstijging niet nodig
is: neemt deze dan af en vindt er terugstorting naar
algemene reserve plaats?
Waarom wordt er geen dekking voor de mobiliteitswensen Politieke vraag
gezocht binnen de reeds voor mobiliteit gereserveerde
middelen?
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Objecten met stalen onderdelen met een verflaag. Naast bruggen en sluizen,
verwachten wij ook dat er mogelijk chroom-6 aanwezig kan zijn in verflagen van
verlichtingsmasten, bebordingspalen en installatiekasten.
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60 GL

Van der
Waart

Tekin

22

Naar aanleiding van de berichtgeving over stijgende kosten De risicoverdeling en een eventuele extra bijdrage komen liggen bij het Rijk en de
van het OV Zuidas project: kan GS aangeven bij wie de
gemeente Amsterdam en niet bij de provincie. (zie brief GS Stand van zaken
risico`s liggen?
Zuidasdok met kenmerk 60453/1212932 van 17 mei jl.). De bijdrage van de
provincie is uitsluitend bedoeld voor de bouw van de OV-terminal en niet voor de
ondertunneling van de A10 en/of de ontwikkeling van het gebied van de Zuidas.
Mocht deze bijdrage niet voldoende zijn, wordt eerst een functionele
heroverweging ingezet. Mocht deze heroverweging onderdelen van de OVterminal betreffen, dan treden partijen eerst in overleg met de provincie. Als dit
in de toekomst het geval is, zullen wij u hierover informeren.

61 GL

Zaal

GS

19

Geïnventariseerde beleidswensen: op basis van
welke criteria of welke afweging is deze opsomming van
beleidswensen gemaakt? Wat bepaalt welke wensen wel
of niet zijn opgenomen? Is dit een door GS gemaakte
politieke afweging?

In het afwegingskader om een voorstel wel of niet op te nemen in de kaderbrief
is gebruik gemaakt van verschillende criteria. In de eerste plaats is gekeken of
een voorstel zonder inhoudeljke of bestuurlijke risico's kan worden uitgesteld.
Als dat niet het geval is dan kan dat reden zijn geweest om het voorstel als
beleidswens in de kaderbrief op te nemen.
Daarnaast is geverifieerd of een voorstel past binnen een bestaand beleidskader,
of er een duidelijk maatschappelijk doel mee wordt gediend en of de beoogde
resultaten aansluiten bij het gestelde doel. Daarnaast is ook nagegaan of het
voorstel past bij de provinciale rol en of het voorstel goed onderbouwd is.

62 GL

Zaal

Tekin

26

Professionaliseren opdrachtgeverschap
omgevingsdiensten: GS willen een actievere rol bij politiek
gevoelige dossiers. Vragen: Welke analyse ligt hieraan ten
grondslag wat betreft het (recente) verleden en op welke
wijze wordt verwacht resp. contractueel vastgelegd dat de
omgevingsdienst invulling geeft aan die actieve rol?

De wens voor een actievere rol bij politiek gevoelige dossiers is gebaseerd op
eigen observaties van het college en het ambtelijk apparaat bij dossiers zoals
Tata Steel en Harsco Metals alsook observaties van twee procesmanagers van de
provincie Zuid-Holland met ervaring bij Zuid-Hollandse dossiers als Chemours,
Shell en Odfjell. In het mandaat aan de omgevingsdiensten is vastgelegd dat het
college tijdig wordt geïnformeerd bij onder meer beslissingen van politiek- of
bestuurlijk-gevoelige aard zodat het college in de gelegenheid wordt gesteld om
desgewenst aanwijzingen te geven.
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63 GL

Zaal

Stigter

27

Capaciteit voor uitvoering evaluatiekader
subsidies: hoeveel meerjarige subsidies zijn er met een
plafond van €500.000 of meer en kan daarvan een
overzicht worden verstrekt?

Er zijn 22 subsidies (uitvoeringsregelingen en boekjaarsubsidies) met een
subsidieplafond van €500.000,- of meer (bron: Subsidieloket Noord-Holland,
stand van zaken 1 juni 2019). Een overzicht hiervan is bijgevoegd. Het gaat hier
om de provinciale subsidies waarvoor de provincie zelf op enig moment de
evaluatie uitvoert. Welke subsidies op welk moment worden geëvalueerd wordt
bepaald op basis van de criteria zoals opgenomen in het door PS vastgestelde
Evaluatiekader Subsidies. In het overzicht van de 22 subsidies zijn niet
opgenomen cofinancieringen aan rijksregelingen of EU-regelingen waarvoor rijk
of EU de evaluatie verzorgen (deze zijn in het vastgestelde Evaluatiekader
Subsidies ook uitgesloten om als provincie zelf te evalueren).

64 GL

Van
Wijnen

Loggen

nvt

Wat is de reden dat de subsidie op verbetering
zwemwaterkwaliteit, die er in 2019 was, niet opnieuw is
opengesteld?

Het openstellen van een plafond voor een subsidieregeling gebeurt niet via de
kaderbrief, maar is een apart besluit van GS. Indien er budget is opgenomen voor
een dergelijke subsidie in 2020 zal daartoe een plafond worden opensgesteld.

65 GL

Van
Wijnen

Tekin

nvt

Is er voorzien in een tussentijdse evaluatie van het
Gras2grit/grassap programma? En kunnen we daarmee
anticiperen op een evt grotere uitrol of als eea niet werkt:
een meer beperkte inzet?

Aangezien het een EU Life project is, zijn er tussentijdse evaluatiemomenten. Het
wel of niet uitrollen van een pilot naar een opschaling hangt af van de
(tussentijdse) resultaten.

66 GL

Zaal

Pels

nvt

Zijn er tegenwoordig instrumenten beschikbaar om
energie- en milieueffecten van beleid naar financiële
begrippen te vertalen en te verwerken in de financiële
gevolgen van beleid(svoornemens) zoals die bijvoorbeeld
in deze Kaderbrief staan?

Voor bepaalde typen projecten zijn maatstaven beschikbaar die milieueffecten
vertalen in financiële gevolgen. Dit is een vorm van een Maatschappelijke
Kosten-Baten Analyse (MKBA). Zo wordt bijvoorbeeld Disability Adjusted Life
years (DALY's) gebruikt om de effecten van milieumaatregelen financieel te
vertalen. We doen dit onder andere bij wegenprojecten.
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67 GL

Dulfer

Pels

68 VVD

Bas de
Wit

Van der
Hoek

4

69 VVD

Bas de
Wit

Loggen

4

70 VVD

Bas de
Wit

Tekin

4

Antwoord

Op pagina 12 paragraaf 4.2.1. staat dat in de begroting
2019 is vastgesteld dat de Algemene reserve te laag is en
dat een herstelplan wordt uitgevoerd. Op basis van welke
criteria is vastgesteld dat de algemene reserve te laag is en
hoe ziet het Herstelplan eruit? Wanneer is het niveau van
de Algemene Reserve weer op orde?

De minimale omvang van de Algemene reserve wordt bepaald op basis van de
volgende citeria: de omvang van de algemene reserve bedraagt ten minste 25%
van de structurele algemene dekkingsmiddelen, met een minimum gelijk aan het
saldo van het netto risicobedrag. De algemene reserve voldoet momenteel niet
aan de eis van 25% van de algemene dekkingsmiddelen. Het herstelplan omvat
een aantal geraamde stortingen in de algemene reserve. Het herstelplan is door
PS vastgesteld bij de Begroting 2019. Daar werd uitgegaan van een
herstelperiode t/m 2022.

Waarom benoemt GS de verduurzaming van een specifieke
sector, namelijk de landbouw, hier specifiek? En waarom
worden andere sectoren niet benoemd? Hoe beoordeelt
GS de mate van duurzaamheid in de bestaande agrarische
bedrijven in Noord-Holland ten opzichte van
concurrerende bedrijven op de internationale markt, en
hoe relateert GS dat aan de mondiale
verduurzamingsopgave? Hoe relateert deze beoordeling
aan provinciaal beleid?
Bedoelt GS met voortgaande verstedelijking dat er een
aanhoudende trend van urbanisatie gaande zal zijn?
Waarop baseert GS zich in het signaleren van die trend?
Welke ruimte heeft de provincie om eventueel tijdig te
anticiperen op veranderende (sociale) trends/gedragingen
van mensen, bijvoorbeeld leidend tot meer bewegingen
naar regionale economische clusters/sociale
gemeenschappen?
Wat betekent het volgens GS voor provinciaal beleid dat
mensen steeds beter geïnformeerd willen zijn over
gezondheid en veiligheid? Welke effecten ziet GS van het
feit dat mensen gezondheid meer centraal stellen? Hoe
zijn beide aspecten in de begroting verwerkt?

De verduurzaming van de landbouw wordt hier genoemd als voorbeeld van een
veranderende economie. De opsomming die hier is gegeven is niet uitputtend
maar illustratief bedoeld.
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Deze trend is onderdeel van de verkenningen die in het kader van het opstellen
van de omgevingsvisie zijn uitgevoerd. De provincie kent een open huishouding
en is in die zin vrij om tebepalen op welke trends zij wenst te anticiperen.

De consequenties van deze effecten zijn betrokken bij het opstellen van het
coalitieakkoord.
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71 VVD

Bas de
Wit

Pels

6

72 VVD

Bas de
Wit

Van der
Hoek

9

73 VVD

K.J.
Terwal

Pels

11

74 VVD

Bas de
Wit

Pels

12

Antwoord

De begroting gaat uit van een jaarlijkse economische groei
van 1,5% voor Nederland. Op dit moment zien we echter
veel onzekerheden in de (internationale) economie, risico’s
waarvoor Nederland in het bijzonder kwetsbaar is gezien
het open karakter van de economie. Daarnaast zien we dat
personeelskrapte rem op de groei zet, en bovendien
ervoor zorgt dat overheidsbestedingen niet uitgevoerd
kunnen worden (een belangrijke peiler van de groei).
Kan GS onderbouwen wat de impact van een verandering
van de groeivoet tot 0,5% of -0,5% is op de begroting?
Nadat de constatering is gedaan dat de groei van de
contractlonen historisch tegenvalt, wordt de verklaring
gegeven dat de beperkte productiviteitsgroei hier debet
aan is. Heeft GS een verklaring voor de beperkte
productiviteitsgroei in Nederland/Noord-Holland? Zo ja,
wat zijn die en hoe kan provinciaal beleid hier invloed op
hebben? Zo nee, welke stappen kan GS ondernemen om
dit inzicht te vergroten?
Als er, zoals aangegeven, geen sprake is van dreigende
begrotingstekorten waarom wordt er dan een theoretische
ruimte geschetst bij de opcenten om de inkomsten van de
provincie te verhogen en daarmee niet bestaande
dreigende begrotingstekorten te dichten?

De macro-economische vooruitzichten in de kaderbrief beschrijven landelijke en
internationale ontwikkelingen. Deze zijn bedoeld om de Noord-Hollandse situatie
in een bredere context te plaatsen. Het is echter niet zo dat de groeiprognoses
direct doorwerken in de provinciale begroting. Een verandering van de groeivoet
zal dan ook geen direct effect hebben op de begroting. Het is wel mogelijk dat
een dergelijke verandering op termijn kan leiden tot bijstellingen van de uitkering
uit het provinciefonds (trap op-trap af systematiek).

Op dit moment is de algemene reserve onvoldoende.
Daarom zijn plannen gemaakt om de reserve te vergroten,
waarvan nog niet zeker is of dit voldoende is. Hoe kijkt GS
naar de mogelijkheid om eventuele incidentele baten,
anders dan de gestelde maatregelen, aan te wenden ter
vergroting van de algemene reserve? Verwacht GS
dergelijke incidentele baten?

Het herstelplan om de algemene reserve weer op het gewenste niveau te krijgen
verloopt op schema. Er is dan ook geen reden om vooruit te lopen op de
bestemming van mogelijke incidentele baten.
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Een eenduidige verklaring voor de beperkte productiviteitsgroei is niet
voorhanden. Het signaleren en verklaren van macro-economische trends is een
specialisme dat wij als provincie niet zelf in huis hebben. Wij baseren ons daarom
op de gegevens van gespecialiseerde organisaties zoals het Centraal Planbureau.

In de Kadernota Risicomanagement en weerstandsvermogen (die door uw Staten
is vastgesteld) staat vermeld welke elementen meegenomen worden om de
omvang van weerstandsvermogen te berekenen. De onbenuttte
belastingcapaciteit is er daar een van. Vandaar dat deze wordt meegenomen om
de weerstandscapaciteit te berekenen.
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75 VVD

Miriam
van
MeertenKok

Pels

12

In alinea 4.2.1. wordt aangegeven dat de algemene reserve
naar een te laag niveau zal dalen. Wat zijn de redenen van
deze daling? Wat zijn de risico’s en de kaders van het
herstelplan? Zijn deze kaders door PS vastgesteld en
wanneer? Voorts wordt aangegeven op schema te lopen.
Wat betekent dit precies? Wanneer wordt het herstelplan
geëvalueerd, en wordt deze evaluatie aan PS voorgelegd?

Dit lage niveau is ontstaan bij de jaarrekening 2017 (zie aldaar) en is onder
andere, maar niet uitsluitend, veroorzaakt door het opnemen van een
voorziening voor onze lening aan Pallas. De kaders voor dit herstelplan zijn door
PS bij het vaststellen van de begroting 2019 vastgesteld. Het herstelplan omvat
een aantal geraamde stortingen in de algemene reserve. Indien deze ramingen
lager uitvallen, bestaat het risico dat het beoogde hersteldoel niet wordt
gehaald. Mocht dat onverhoopt het geval zijn, dan zal dat opnieuw aan PS
worden voorgelegd. Op dit moment melden wij dat het plan op schema loopt,
omdat wij geen aanleiding zien te veronderstellen dat het doel niet wordt
gehaald. Bij iedere begroting en jaarrekening vindt een beoordeling plaats van de
hoogte van de algemene reserve in relatie tot de risico-inventarisatie. Op dat
moment wordt ook steeds het herstelplan beoordeeld
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In alinea 4.3, over de begrotingssystematiek, geeft u aan
de termijn van afschrijving van wegen, kunstwerken e.d.
naar de verwachte gebruiksduur gebracht te hebben. Wat
of welk onderzoek ligt hieraan ten grondslag? Hoe
verhoudt zich deze nieuwe gebruiksduur tot die van
andere provincies en gemeenten?

Op basis van onze areaalgegevens is gekeken naar de werkelijke levensduur van
de objecten, de ontwerp levensduur (theoretisch en ontwerp-levensduur) en is
er een benchmark bij enkele provincies gedaan (onder andere input
Randstedelijke Rekenkamer met onderzoek Beheer en onderhoudwegen en
kunstwerken uit 2017). Op grond van artikel 64, lid 3 BBV dient op vaste activa
met een beperkte gebruiksduur jaarlijks afgeschreven te worden volgens een
stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur. De
gebruiksduur is gelijk aan de verwachte economische of technische levensduur.

77 VVD
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13/32 U stelt dat bepaalde afschrijvingstermijnen voor activa
worden verlengd. Daarmee verlagen de jaarlijkse
afschrijvingen vanzelfsprekend. Hoe verhouden deze
afschrijvingen zich tot de daadwerkelijk per jaar benodigde
uitgaven voor onderhoud van deze activa? En kan GS
bevestigen dat de afgenomen afschrijvingsdruk niet leidt
tot meer financiele ruimte elders op de begroting, en
waarom? Hoe kan het dat deze vrijval in 2020 en 2021
wordt gebruikt om de begroting sluitend te maken?
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De kosten voor de activa worden weliswaar gespreid over een langere periode
maar de totale kosten voor de activa blijven ongewijzigd. Dat betekent dat de
jaarlijkse kosten voor afschrijvingen inderdaad afnemen maar daar staat
tegenover dat de kosten voor een activum langer doorlopen op de begroting.
De financiële ruimte die dit oplevert wordt deels aangewend om de voorstellen
zoals die in deze kaderbrief staan beschreven te dekken. Dit is bijvoorbeeld het
geval in de jaarschijven 2020 en 2021.
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Antwoord

De belangrijkste inkomstenbron waar de provincie zelf
invloed op heeft, is de opcenten. Recent heeft de
gemeente Amsterdam beleid verkondigd welke een
volledig elektrisch autopark nastreeft. Daarnaast bestaan
er fiscale voordelen voor elektrische auto’s vanuit Den
Haag. Welke invloed zal de toename van elektrisch rijden
volgens GS hebben op de provinciale begroting, gegeven
de fiscale behandeling van elektrische auto’s? Hoe denkt
GS hierop te kunnen anticiperen?
Inzake het Waddenfonds en het IKW zijn additionele
stortingen vereist de komende jaren ad EUR 5 mln per jaar.
Dit betreft de Noord-Hollands bijdrage (co-financiering).
Kunt u dit bedrag ad EUR 5 mln onderbouwen? En hoe
verhoudt de Noord-Hollands additionele bijdrage zich tot
de additionele bijdragen van Friesland en Groningen?

Pagina 26 van 27

Momenteel zijn elektrische auto's vrijgesteld van wegenbelasting en kunnen
provincies daarop geen opcenten heffen. Indien de huidige regelgeving
ongewijzigd blijft en het aandeel elektrische voertuigen in het totale wagenpark
toeneemt zullen de inkomsten uit opcenten, afhankelijk van de absolute groei
van het wagenpark, afnemen. Over deze ontwikkeling vinden momenteel
besprekingen plaats tussen provincies en het rijk.

Dit is een inschatting van dit moment. Wat nu bekend is aan initatieven, staat
beschreven in het Meerjarenprogramma IKW 2019 en verder. Dit programma
heeft u dit voorjaar van ons ontvangen. De ervaring leert dat, om te kunnen
besluiten over majeure opgaven, het belangrijk is dat de provincies
cofinanciering beschikbaar kunnen stellen. Met het vaststellen van het
Investeringskader Waddengebied (met daarin de ambities én de afspraak van
een multipliër van minimaal 2) en de inzet op de majeure opgaven is het nodig
om financiële ruimte beschikbaar te hebben om concrete projecten te kunnen
realiseren. Verdere informatie is te vinden op
https://www.investeringskaderwaddengebied.nl/wpcontent/uploads/2019/04/2019_Investeringskader-Waddengebied_MJP_def.pdf.
Wij hebben geen zicht op de additionele bijdragen van de povincies Friesland en
Groningen; het Waddenfonds heeft dat ook niet. Wel kan hier gemeld worden
dat het uitgangspunt in het Investeringskader is dat er multiplier van minimaal
twee dient te zijn, d.w.z. dat voor elke euro vanuit het Waddenfonds er minstens
een euro van een andere financier tegenover moet staan. Vanaf 1 januari 2020 is
binnen de huidige vastgestelde meerjarenbegroting geen budget meer
beschikbaar. Hierdoor dreigt op dit moment de voortgang van enkele concrete
projecten te stagneren. Wij verwachten eind 2019 al te komen met concrete
investeringsvoorstellen die een substantieel bedrag vragen. Hierover zijn wij
momenteel nog in bespreking met partners.
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De kosten voor Chroom-6 objecten vormen een risico op
de begroting. De verwachte kosten bestaan uit EUR 4,2
mln plus meerkosten. Duidelijkheid over de meerkosten
volgt. Kunt u enige proportie van de omvang van de
meerkosten aangeven? Waar denkt GS dekking te kunnen
vinden voor deze kosten?

Nee, op dit moment is het nog niet mogelijk een indicatie van deze meerkosten
te geven. Er zijn op dit moment nog geen onderzoeksresultaten bekend van de
overige stalen objecten (zoals lichtmasten, installatiekasten en bebordingspalen).
Wij verwachten wel dat de objecten met het grootste risico op aanwezigheid van
chroom-6 in de verflagen (bruggen en sluizen) in beeld zijn gebracht. Wanneer de
meerkosten niet uit het huidige budget kunnen worden betaald, zal opnieuw
dekking worden gezocht.
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In hoeverre kunnen de aangegane verplichtingen van de
provincie Noord-Holland binnen de Bestuursovereenkomst
Zuidasdok toenemen nu uit de door minister Van
Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer op 16 mei 2019
toegestuurde halfjaarlijkse rapportage Zuidasdok blijkt dat
de prognose van de kosten van het project 98,4 miljoen
euro hoger uitvallen?

Niet. De risicoverdeling en een eventuele extra bijdrage komen liggen bij het Rijk
en de gemeente Amsterdam en niet bij de provincie. (zie brief GS Stand van
zaken Zuidasdok met kenmerk 60453/1212932 van 17 mei jl.). De bijdrage van de
provincie is uitsluitend bedoeld voor de bouw van de OV-terminal en niet voor de
ondertunneling van de A10 en/of de ontwikkeling van het gebied van de Zuidas.
Mocht deze bijdrage niet voldoende zijn, wordt eerst een functionele
heroverweging ingezet. Mocht deze heroverweging onderdelen van de OVterminal betreffen, dan treden partijen eerst in overleg met de provincie.
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GS stelt dat 35,5 FTE structurele uitbreiding nodig is om de
basis op orde te hebben. Hiervoor is jaarlijks EUR 3,39 mln
vereist (zonder indexatie). Wat gaat de inwoner van
Noord-Holland merken van deze FTE-uitbreiding? Zijn er
andere scenario’s overwogen, naast FTE-uitbreiding, om
invulling te kunnen blijven geven aan de provinciale taken?
Zo ja, welke waren dat? Zo nee, waarom niet?

De structurele uitbreiding is noodzakelijk om de dienstverlening, zowel binnen
als buiten de organisatie, toekomstbestendig te maken. Alternatieven voor deze
uitbreiding zijn bijvoorbeeld het schrappen van werkzaamheden. Deze optie
wordt als onwenselijk beschouwd omdat het college van mening is dat het
huidige niveau van dienstverlening gehandhaafd moet blijven.
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