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Betreft: 88V indicatoren
Kenmerk

Geachte leden,
De provincie is vanuit het Besluit begroting en verantwoording (BBV)
verplicht om de 11 indicatoren die zijn voorgeschreven in de regeling
beleidsindicatoren provincies op te nemen in de begroting en de
jaarstukken. Door een omissie bij het opstellen van de jaarstukken
ontbreken een drietal van deze indicatoren in de jaarstukken 2019.
Daarnaast zijn van een aantal indicatoren inmiddels meer recente
gegevens beschikbaar gesteld door de bronhouders van de betreffende
indicatoren. Via deze brief stellen wij u in de gelegenheid om alsnog
kennis te nemen van de meest recente gegevens van alle 11 de
voorgeschreven beleidsindicatoren.
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Naam indicator

Eenheid

Gemeenten onder
preventief financieel
toezicht

Aantal gemeenten onder preventief financieel toezicht

Opkomst bij
verkiezinging

Opkomst bij Provinciale Statenverkiezingen
Opkomst Tweede Kamerverkiezingen
Opkomst gemeenteraadsverkiezingen

Waardering openbaar
vervoer

Klantenwaardering voor het openbaar vervoer waarvoor
concessieverlening plaatsvindt door de provincie

Luchtverontreiniging

Co2-emissie in ton
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Gerealiseerde
waarde

Peildatum

0

2019

56 %
83 %
54 %

2019
201 7
2018

7 9

2019

18.567.100

2017

14 938

2017

2,5 %

2019

71,9 %

2019

1.786 ha
4.265 ha

2018
2018

53.284ha

2018

Hernieuwbare energie Totale productie van hernieuwbare energie in petajoule
(PJ)
Bruto regionaal
% toename van het bruto regionaal product (BRP) ten
product
opzichte van het voorgaande jaar.
Werkgelegenheid

Ontwikkelde nieuwe
natuur

bruto arbeidsparticipatie ten opzichte van de totale
beroepsbevolking in de leeftijd van 1 5—75 jaar
De ontwikkeling van nieuwe natuurwaarden uitgedrukt
in hectare binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN)*
Verworven natuurgebied
Ingericht natuurgebied

Beheerde natuur

het beheer van natuurwaarden uitgedrukt in hectare
binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN)

*voortgang verwerving, inrichting en beheer in 201 8. (gegevens exclusief Rijkswateren, aantallen in hectare). Bron:
vijfde voortgangsrapportage natuur.

Naam indicator:
Eenheid:

Waterkwaliteit
% van de waterlichamen met een goede
ecologische kwaliteit (oppervlaktewater)
Goed

Matig Ontoereikend

Slecht

Hollands Noorderkwartier

0%

24%

59%

18%

Rijnland

0%

35%

48%

18%

Amstel, Gooi en Vecht

0%

47%

23%

30%

Peildatum

2018

313
Naam indicator:
Eenheid:

Restauratievolume
¾ Rijksmonumenten (exclusief oorspronkelijke
functie woonhuis), weergegeven naar de staat
van het casco
Goed
Redelijk

Noord-Holland (peildatum 201 3*)

85,2%

13,1%
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Matig

Slecht

1,5%

0,2%

De meest recente gegevens voor deze indicator die de bronhouder (databank erfgoedmonitor) heeft gepubliceerd zijn
van 2013
*

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

ti
rzitter

