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De commissie Economie, Financiën en Bestuur adviseert om de Statenvoordracht als hamerstuk te agenderen
voor de PS-vergadering van 9 maart 2020.

De PVV is tegen de voordracht en zal tijdens de vergadering een stemverklaring afleggen.

Voor de gestelde vragen en gemaakte opmerkingen zie hieronder het uittreksel uit het conceptverslag van de
commissie Economie, Financiën en Bestuur van 24 februari 2020.

A-agenda Financiën, Cultuur en Erfgoed, Sport, Personeel en Organisatie en Inkoop (EFB-onderdelen
portefeuille gedeputeerde Pels)

9.a. Financiën: Statenvoordracht eerste begrotingswijziging 2020

Dhr. Dulfer (GL) ondersteunt de eerste begrotingswijziging 2020. Er zijn zogenaamde vaste uitgestelde

intenties en nieuwe uitgestelde intenties voor gezamenlijk 13,5 miljoen euro, die onder andere in het eerste

jaar zijn ontstaan door zaken die over de jaargrens heen zijn geschoven. Benadrukt wordt dat het volume van
deze uitgestelde intenties niet elk jaar groter mag worden, want dan moet men helaas aan het einde van de
periode constateren dat veel projecten niet zijn uitgevoerd.

Dhr. Heijnen (CDA) herkent veel logische verwerkingen van de uitgestelde intenties en ziet veel hier veel van
het coalitieakkoord in terug, evenals de effecten van de herlabeling van reserves. Waarom wordt het
strategisch partnership van het prinsjesfestival zo laat verwerkt? Dit was toch al eerder bekend?

Dhr. Hoogervorst (SP) constateert dat er in de reserves grote verschillen bestaan ten opzichte van de

oorspronkelijke begroting. Zijn deze verschuivingen in de reserves bedoeld voor het bekostigen van de

actualisatie van het PMI? Voor wie wordt het prinsjesfestival georganiseerd en wat houdt deze strategische
deelname in?

Mw. Strens (D66) vindt het logisch dat binnen de reserves het bedrag van 720.000 euro voor de

gebiedsgerichte aanpak van N2000 wordt opgevangen, maar er zal meer geld nodig zijn voor uitvoering van
de stikstofaanpak. Waar komt dit financieel terug en vormt dit onderdeel van de kaderbrief 2020-2021?
Waarom is het strategisch partnerschap met het prinsjesfestival aangegaan?

Dhr. Dekker (FvD) vraagt zich af waarom de begroting de facto met 1,8 miljoen euro wordt verhoogd, terwijl
er voor tientallen miljoenen euro verschuivingen plaatsvinden, zoals bij subsidies.
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Dhr. Hartog (VVD) vindt de voordracht een hamerstuk. Hij stelt voor om bij de aankomende technische

briefing een toelichting te geven op de kentekens en opcenten, want onlangs zijn door een leasemaatschappij
70.000 kentekens van de provincie overgeschreven en dat heeft nogal wat gevolgen gehad.

Mw. Bezaan (PVV) vindt het prinsjesfestival voor 250.000 euro geen kerntaak van de provincie. In de lijst zijn
nieuwe subsidies opgenomen en daar is de PVV niet blij mee en dan gaat het nog niet eens over de bijna

driekwart miljoen euro extra kosten in 2020 voor de gebiedsgerichte aanpak stikstofproblematiek in alle
N2000-gebieden. De PVV gaat niet akkoord met de voordracht.

Gedeputeerde Pels meldt dat de verwerkte intenties in de laatste begrotingswijziging zijn vastgesteld en wat
nu voorligt, zijn de nieuwe voorgestelde intenties. Vorig jaar was sprake van een verschuiving van een

vergelijkbaar bedrag, omdat projecten zich niet altijd in een jaar laten vangen zoals bij het grote uitstel van

intenties rond de Boerenvlietsluis. Daardoor verschuift dan in een keer een groot bedrag. Over de financiering
van de stikstof is nog veel niet bekend, maar wat wel bekend is, zal in de kaderbrief verwerkt worden, hoewel
met een slag om de arm omdat men sterk afhankelijk is van het Rijk. Veel verschuivingen komen uit de

reserves, er wordt dan wel een jaar verschoven maar niet in de werkelijke middelen, want het blijft binnen een
programma. Gezien de vele gesprekken over de continue onderbesteding bij de begroting en jaarrekening,

moet men niet vrezen om bij de begrotingswijziging er even overheen te gaan. Het resultaat komt terug in de
jaarrekening. Aan het verzoek van de VVD om een toelichting op de kentekens en opcenten, zal worden

voldaan. Wanneer de dekking plaatsvindt vanuit een reserve en men komt niet tot besteding in het beoogde

jaar, dan moet het hier afgevoerd worden en dit jaar opnieuw worden opgevoerd. Dit komt met name voor bij
infrastructurele projecten. De middelen voor stikstof zijn nieuw, dus dat is geen verschuiving van reserves.
Met bedragen die vrijvallen, kunnen nieuwe zaken gefinancierd worden.

Gedeputeerde Van der Hoek meldt dat sinds 2013 het prinsjesfestival wordt georganiseerd door een

provincie samen met de Stichting Prinsjesfestival die het grootste deel van de activiteiten met vrijwilligers
organiseert. Ieder jaar wordt er een partnerprovincie gekozen die de opening verzorgt, het diner en

uitnodiging van Tweede Kamerleden, kennisinstellingen en relevante relaties om de onderlinge contacten aan
te halen. De CdK is de gastheer. Dit is een eenmalige activiteit, want de andere jaren zijn de overige

provincies aan de beurt. Op deze dag worden activiteiten en belangrijke thema’s van de provincie voor het

voetlicht gebracht, zoals duurzaamheid, smart mobility, cultuur en regionale economische ontwikkelingen en
streekproducten. Het programma moet nog uitgewerkt worden. De invulling van het festival zal de CdK te
zijner tijd met PS delen.

Dhr. Heijnen (CDA) vraagt wanneer bekend was dat Noord-Holland in 2020 als partnerprovincie zou
optreden.

Gedeputeerde Van der Hoek antwoordt dat het festival op 10 december 2019 in GS is behandeld.
Dhr. Heijnen (CDA) vraagt waarom dit voornemen dat in december al bekend was, niet gedeeld is voordat de
reguliere begroting werd vastgesteld. Waarom wordt het nu bij de begrotingswijziging voorgelegd?

Gedeputeerde Pels antwoordt dat het na de zomer bekend was, maar toen was nog niet bekend hoe invulling
zou worden gegeven aan deze dag. Er is geprobeerd dit in de begroting mee te nemen, maar deze wordt al
begin september aan PS voorgelegd.
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De voorzitter constateert dat de voordracht als hamerstuk wordt doorgeleid naar PS.
De PVV is tegen de voordracht en zal dan ook een stemverklaring afleggen in PS.

