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Bestedingsplan reserve Cofinanciering Europese projecten
In dit bestedingsplan wordt nader toegelicht hoe het college van Gedeputeerde Staten invulling geeft aan
de bestemming die Provinciale Staten aan de betreffende middelen gegeven hebben.
In dit bestedingsplan is het beginsaldo per 1 januari 2020 als startpunt genomen en indien van toepassing
zijn ook de geplande stortingen in de komende jaren toegevoegd. In voorkomende gevallen lopen
stortingen door tot na de weergegeven periode, en ook sommige projecten hebben een looptijd die verder
reikt dan de acht jaren die hierin zijn opgenomen. Om die reden kan het voorkomen dat de geschatte
kosten voor de activiteiten het beschikbare bedrag overstijgt.
De jaarlijkse onttrekkingen aan de reserve zijn niet in dit overzicht opgenomen; deze komen terug in de
begroting en meerjarenraming
Programma

1 Openbaar bestuur

Operationeel doel

1.4.2

Saldo per 1 januari 2020

€ 5.771.058

Totaal geraamde stortingen 2020 - 2027

€ 4.000.000

Onttrekking reserve taakstelling kaderbrief
2021

€ 2.798.000

Totaal beschikbaar

€ 6.973.058

Doel Reserve
Instellingsbesluit: Nota Reserves en Voorzieningen 2004

Ambitie: de provincie Noord-Holland benut ‘met verstand; optimaal de Europese
subsidiemogelijkheden voor het realiseren van haar eigen doelstellingen.

Aanvullende informatie
Sinds 2007 stimuleert Noord-Holland met deze cofinanciering ondernemers om voor innovaties en
duurzaamheid gebruik te maken van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Met deze
Europese subsidies én de provinciale cofinanciering wordt mede uitvoering gegeven aan de provinciale
beleidsdoelen. Daarnaast dragen deze projecten bij aan de regionale economie onder andere door de extra
werkgelegenheid die hiermee gegenereerd wordt.
De Europese subsidieprogramma’s hebben een looptijd van zeven jaar. Het toekomstige EFRO
subsidieperiode 2021-2027 moet nog door de Europese Commissie en het ministerie van EZK vastgesteld
worden. Daarnaast wordt uit het EU herstelfonds – REACT-EU – in 2021 en in 2022 extra middelen
beschikbaar gesteld voor de transitie naar een digitale en groene economie. Ook dit is door de Europese
Commissie nog niet vastgesteld.
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De provincie Noord-Holland is met de programma’s Kansen voor West en Interreg actief betrokken bij de
EFRO-subsidies. Het Europese Landbouw Fonds ELFPO waar o.a. de POP subsidies uit voortkomen valt
buiten deze reserve.
Bij de kaderbrief 2021 is gekort op deze reserve, daar staat een storting van €4 miljoen uit het
coalitieakkoord tegenover. Uit die €4 miljoen dienen ook de verplichte uitvoeringskosten voor de EFROsubsidies bekostigd te worden, waardoor per saldo voor de periode 2021-2027 minder dan €3 miljoen
beschikbaar is aan cofinanciering voor ondernemers die aanspraak willen maken op een Europese subsidie.
Het is echter niet verplicht om te cofinancieren en het is ook niet zo dat zonder provinciale cofinanciering
ondernemers geen Europese subsidie ontvangen. Projecten kunnen tussen de 40%-50% EFRO subsidie
ontvangen, de rest moet met private of publieke, bv provinciale cofinanciering, aangevuld worden.

Gerelateerde besluitvorming
1. Het instellingsbesluit reserve cofinanciering Europese projecten en de Uitvoeringsregeling
cofinanciering Europese projecten loopt tot eind 2020;

2. In het huidige coalitieakkoord is opgenomen dat er middelen worden gereserveerd voor
het cofinancieren van Europese projecten;

3. In de begroting 2021 is verlenging van het instellingsbesluit ‘Reserve cofinanciering
Europese projecten’ tot 31-12-2027 voorzien.

4. De Europese EFRO subsidieprogramma’s 2021-2027 zijn nog niet door de Europese

Commissie en het ministerie van EZK goedgekeurd. De verwachting is dat dat medio 2021
zal gebeuren. Hieruit vloeit een convenant voort en zal Noord-Holland samen met de
andere zeven partners de uitvoeringskosten moeten bekostigen.

5. Er is geen verplichting vanuit de Europese Commissie dat nationale of decentrale
overheden Europese subsidies mede cofinancieren. Noord-Holland stimuleert

ondernemers al vanaf 2007 met cofinanciering om gebruik te maken van Europese
subsidies;

Geplande activiteiten
Omschrijving

Verwachte
kosten

1.

Lopende cofinancieringsaanvragen Europese projecten 2019 en 2020

€ 2.764.416

2.

Te reserveren bijdrage uitvoeringskosten Europese subsidieprogramma’s

€ 1.300.000

periode 2020-2027
3.

Te reserveren Cofinanciering Europese projecten in de periode 2021-2027

€ 2.900.000

Totaal

€ 6.964.416
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Bestedingsplan reserve Bodemsanering
In dit bestedingsplan wordt nader toegelicht hoe het college van Gedeputeerde Staten invulling geeft aan
de bestemming die Provinciale Staten aan de betreffende middelen gegeven hebben.
In dit bestedingsplan is het beginsaldo per 1 januari 2020 als startpunt genomen en indien van toepassing
zijn ook de geplande stortingen in de komende jaren toegevoegd. In voorkomende gevallen lopen
stortingen door tot na de weergegeven periode, en ook sommige projecten hebben een looptijd die verder
reikt dan de acht jaren die hierin zijn opgenomen. Om die reden kan het voorkomen dat de geschatte
kosten voor de activiteiten het beschikbare bedrag overstijgen.
De jaarlijkse onttrekkingen aan de reserve zijn niet in dit overzicht opgenomen; deze komen terug in de
begroting en meerjarenraming
Programma

2 Klimaat en Milieu

Operationeel doel

2.1.3

Saldo per 1 januari 2020

€ 25.720.661

Totaal geraamde stortingen 2020 - 2027

€ 5.396.000

Totaal beschikbaar

€ 31.116.661

Doel Reserve
Instellingsbesluit: Zomernota 2017

De reserve heeft als doel toekomstige bodemsaneringskosten te dekken op basis van
afspraken opgenomen in het landelijke bodemconvenant 2016-2020. Dit convenant beschrijft
de bodemdoelen die de provincie Noord-Holland zal realiseren en de Decentralisatie Uitkering
Bodem (DUB) die het Rijk hiervoor beschikbaar stelt).

Aanvullende informatie
Het wettelijk kader voor de uitvoering van bodemtaken door de provincie en voor het landelijk
bodemconvenant is de Wet bodembescherming (Wbb) . Vanaf 2022 wordt de Omgevingswet het wettelijk
kader en zullen de uit te voeren taken veranderen. De verantwoordelijkheid voor verontreiniging in de
bovengrond gaat over naar de gemeenten. Provincies houden een verantwoordelijkheid voor de aanpak
van verontreinigd grondwater en de bodemtaken voor complexe bedrijven. Deze verantwoordelijkheid
heeft vanaf 2022 ook betrekking op het grondwater in Amsterdam, Haarlem, Zaanstad en Alkmaar.
Verder blijft de provincie ook na 2021 verantwoordelijk voor de uitvoering van onder de Wbb gestarte en
beschikte projecten. Bodemsaneringsprojecten kennen vaak een meerjarige uitvoeringsfase, gevolgd door
een beheerfase van soms tientallen jaren. Dit betekent dat de beschikbare middelen voor bijvoorbeeld de
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aanpak van spoedlocaties, gebiedsgericht grondwaterbeheer en nazorg en beheer van oude
bodemverontreinigingen over een periode van 30 jaar of soms nog langer ingezet zullen worden.
Momenteel is een landelijk bestuursakkoord Bodem 2022-2026 in voorbereiding. Naar verwachting zal dit
akkoord in 2021 gesloten worden. Voor 2021 worden afspraken gemaakt over een overbruggingsjaar.
Verwacht wordt dat financiële afspraken uit het huidige convenant de basis vormen voor te maken
afspraken voor 2021. De bedoeling is dat hierover meer duidelijkheid wordt verkregen in oktober 2020.
In 2021 zal duidelijk zijn hoeveel DUB de provincie voor uitvoering van het bestuursakkoord 2022-2026
ontvangt. De verwachting is dat dit ongeveer €0,5 mln per jaar zal zijn. De belangrijkste onderwerpen voor
de provincie in het nieuwe akkoord zijn naar verwachting: (gebiedsgericht) grondwaterbeheer, zeer
zorgwekkende stoffen (m.n.. PFAS) en loodverontreiniging.
De inwerkingtreding van de Omgevingswet was aanvankelijk voorzien op 1 januari 2021. Het uitstel tot
2022 betekent, dat de provincie onder de Wbb in het overbruggingsjaar 2021 nog verantwoordelijk is voor
alle taken genoemd in het provinciaal uitvoeringsprogramma Landelijk bodemconvenant 2016-2020 en dat
de mogelijk voor derden om voor sommige taken subsidie aan te vragen in beginsel verlengd zou moeten
worden van 31 december 2020 tot 31 december 2021
De belangrijkste bodemtaken betreffen de aanpak van spoedlocaties bodemsanering, hierover wordt GS
jaarlijks geïnformeerd, en gebiedsgericht grondwaterbeheer.
In verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn gemeenten momenteel bezig hun
bodeminformatiesystemen te inventariseren om na te gaan of er potentiële spoedlocaties zijn, die nog onder
de Wbb verantwoordelijkheid van de provincie vallen en toegevoegd moeten worden aan de huidige lijst
van spoedlocaties van de provincie. Ook landelijk PFAS onderzoek kan leiden tot extra spoedlocaties. De
omvang van het taakveld spoedlocaties voor de komende jaren is derhalve nog onzeker. Op basis van een
eerste inschatting is de verwachting, dat het thans beschikbare budget in aanvulling met het de komende
jaren te ontvangen DUB budget voldoende zal zijn.
Gebiedsgericht grondwaterbeheer is vooral in ’t Gooi belangrijk. De provincie voert hier al jaren met
gemeenten, waterschap en waterleidingbedrijven een omvangrijk beheerprogramma uit. Dit beheer is nog
zeker 30 jaar nodig. Hiervoor zijn naar verwachting voldoende financiële middelen beschikbaar. Deze
middelen komen niet alleen uit DUB, maar ook uit bijdragen van de andere partijen en uit afkoopafspraken
met derden.
Er is bij de diverse activiteiten in de ramingen geen rekening gehouden met tegenvallers en geen
risicobudget per activiteit gereserveerd, maar er is een risicobudget voor het gehele programma
opgenomen. Dit maakt het mogelijk er rekening mee te houden dat tegenvallers bij de ene activiteit
opgevangen kunnen worden door meevallers bij een andere activiteit, waardoor uiteindelijk minder budget
gereserveerd hoeft te worden.

Gerelateerde besluitvorming




Provinciaal uitvoeringsprogramma Bodemconvenant 2016-2020

Bodemsanering Noord-Holland 2017, uitvoeringsregeling subsidie.

Voortgang uitvoering Convenant bodem en ondergrond 2016-2020
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Geplande activiteiten
Omschrijving
1.

Verwachte kosten

Uitvoering geven aan het afspraken uit het landelijk bodemconvenant 20162020 en verplichtingen op basis van beschikkingen Wet bodembescherming:










Aanpak spoedlocaties bodemsanering
Gebiedsgericht grondwaterbeheer

€ 7.155.000

Nieuwe bedreigingen – Zeer zorgwekkende Stoffen (bv PFAS)

€ 1.880.000

Nazorg en beheer oude bodemverontreiniging (inclusief

€ 4.037.000

Diffuse verontreinigingen (bv lood)

€ 8.340.000

Sanering Waterbodems

€ 1.100.000

voormalige stortplaatsen)

€ 3.857.000

tot taken Omgevingswet

€ 1.340.000

Vrije ruimte.

€ 2.500.000

Warme overdracht – ondersteuning gemeenten met betrekking
Opvangen risico’s

€

907.661

Totaal
€ 31.116.661
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Bestedingsplan reserve Gezonde leefomgeving
In dit bestedingsplan wordt nader toegelicht hoe het college van Gedeputeerde Staten invulling geeft aan
de bestemming die Provinciale Staten aan de betreffende middelen gegeven hebben.
In dit bestedingsplan is het beginsaldo per 1 januari 2020 als startpunt genomen en indien van toepassing
zijn ook de geplande stortingen in de komende jaren toegevoegd. In voorkomende gevallen lopen
stortingen door tot na de weergegeven periode, en ook sommige projecten hebben een looptijd die verder
reikt dan de acht jaren die hierin zijn opgenomen. Om die reden kan het voorkomen dat de geschatte
kosten voor de activiteiten het beschikbare bedrag overstijgt.
De jaarlijkse onttrekkingen aan de reserve zijn niet in dit overzicht opgenomen; deze komen terug in de
begroting en meerjarenraming
Programma

2 Klimaat en Milieu

Operationeel doel

2.1.6

Saldo per 1 januari 2020

€0

Totaal geraamde stortingen 2020 - 2027

€ 14.200.000

Totaal beschikbaar

€ 14.200.000

Doel Reserve
Instellingsbesluit: Begroting 2020

Om de ambities op het gebied van de leefbaarheid waar te kunnen maken, wordt een
programma ‘Gezonde Leefomgeving’ opgezet. Hierbij wordt onder andere ingezet op meer
structureel onderzoek naar gezondheid en het monitoren van de omgevingskwaliteit (o.a.
lucht, geluid, geur). Ook onderwerpen als de sanering van asbestdaken en het terugdringen
van geluidsoverlast door provinciale wegen vallen hieronder. Dit zal worden aangevuld met
extra activiteiten op het vlak van toezicht en handhaving bij de majeure risicobedrijven
waarvoor de provincie bevoegd gezag is.

Aanvullende informatie
In het coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken!’ is aangegeven dat het bevorderen van een gezonde
leefomgeving vraagt om een programmatische aanpak en een financiële impuls in de vorm van een
leefbaarheidsfonds van in totaal € 14,2 miljoen, waarvan € 13,2 mln in deze collegeperiode. De ambities zijn
verder uitgewerkt in een plan voor het Programma Gezonde Leefomgeving. GS hebben dit programmaplan
op 12 mei 2020 vastgesteld. Dit plan is op 22 juni 2020 besproken in de commissie NLG. De beschikbare
middelen worden ingezet op vier onderdelen, te weten gezondheidsonderzoeken (€ 2,5 miljoen),
monitoring van de omgevingskwaliteit (€ 2,5 miljoen), een uitvoeringsregeling (€ 7,5 miljoen) en overige
maatregelen (€700.000,-). In de commissievergadering NLG van 22 juni 2020 is afgesproken de bij het
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programma behorende uitvoeringsregeling apart te bespreken. Deze is door GS op 8 september 2020 in
concept vastgesteld en zal na bespreking met de commissie NLG worden uitgewerkt.
De uitvoeringsregeling is bedoeld voor het ondersteunen van initiatieven van derden. Waar mogelijk wordt
daarbij naar cofinanciering gezocht, zodat een ‘multipliereffect’ optreedt. Een belangrijk deel van
uitvoeringsregeling wordt ingezet te behoeve van maatregelen door bedrijven en gemeenten. Daarnaast
bestaat de mogelijk om subsidie aan te vragen voor monitoringprojecten door inwoners en scholen.
Naast de budgetten voor onderzoek en monitoring en het budget voor de uitvoeringsregeling is er €
1.700.000,- beschikbaar voor ‘overige maatregelen’. Dit biedt de mogelijkheid om gericht bij te dragen aan
concrete maatregelen die nu nog niet in beeld zijn. Omdat we werken met een jaarlijks uitvoeringsplan van
het programma, is er ruimte om in te spelen op actualiteiten en kunnen er al gaande nieuwe accenten
worden gelegd. Het in het programmaplan opgenomen bedrag van € 700.000,- is opgehoogd naar €
1.700.000,-, omdat naast de € 13.2 mln voor deze collegeperiode (2020-2023) nog € 1 mln beschikbaar is ter
overbrugging in een volgende periode (2024). Deze € 1 mln is daarom toegevoegd aan het onderdeel
‘overige maatregelen’.

Gerelateerde besluitvorming


12-05-2020: GS Besluit inzake programmaplan Gezonde Leefomgeving, kenmerk

1336074/1336805


08-09-2020: GS besluit inzake concept uitvoeringsregeling Gezonde Leefomgeving,

kenmerk 1476546/1477221

Geplande activiteiten
Omschrijving

Verwachte
kosten

1.

Gezondheidsonderzoeken, o.a.:
– Zeer zorgwekkende stoffen
– Ultrafijnstof

2.5 mln

2.

Monitoring omgevingskwaliteit
– Project Hollandse Luchten
– eNose-netwerk

2.5 mln

3.

Uitvoeringsregeling
1A. Zware industrie – maatregelen
1B. Zware industrie – onderzoek
2A. Ondersteunen van gemeenten bij aangaan Schone Lucht Akkoord
2B. Ondersteunen van gemeenten bij activiteiten uitvoering Schone lucht akkoord
2C. Ondersteunen van gemeenten bij ambities gezonde leefomgeving in ruimtelijke
planontwikkeling
3. Monitoring - opzetten van een lokale meetgemeenschap, waaronder scholen

7.5 mln

4.

Overige maatregelen – onvoorziene en/of actuele zaken

1.7 mln

Totaal

14.2 mln.
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Toelichting
1. Gezondheidsonderzoeken
In 2020 start het vervolgonderzoek naar gezondheid in de IJmond. Hiervoor is € 1 miljoen gereserveerd.
Voor nieuwe onderzoeken op andere locaties is € 0,5 miljoen beschikbaar voor de jaren 2021 t/m 2023. Voor
nieuwe onderzoeken zal te zijner tijd een inhoudelijk voorstel worden voorgelegd aan GS en PS van de
provincie Noord-Holland.
2. Monitoring omgevingskwaliteit
De pilotfase van het project Hollandse Luchten loopt tot en met juni 2020. Hiervoor is reeds budget
beschikbaar binnen de staande begroting. De pilotfase wordt afgesloten met een evaluatie en een voorstel
voor uitbreiding van het project met nieuwe locaties. Hiervoor is € 0,2 miljoen in 2020 gereserveerd en € 0,5
miljoen jaarlijks in de daaropvolgende jaren. Daarnaast is er € 0,2 miljoen per jaar begroot voor de
voortzetting van het eNose-netwerk dat gebruikt wordt om geuroverlast en varend ontgassen in het
Noordzeekanaalgebied te monitoren.
3. Uitvoeringsregeling
Om initiatieven van derden te ondersteunen, wordt een uitvoeringsregeling opgesteld. Over de looptijd
van het programma is voor deze uitvoeringsregeling in totaal € 7,5 miljoen beschikbaar. Waar mogelijk
wordt daarbij cofinanciering gezocht, zodat een ‘multipliereffect’ optreedt. Medio 2020 wordt naar
verwachting de eerste tranche opengesteld. Vervolgens bekijken we per jaar of het wenselijk is om de
criteria en/of subsidieplafonds voor de verschillende onderdelen aan te passen. De uitvoeringsregeling is
vooral bedoeld voor spoor 3 (Maatregelen), eventueel aangevuld met monitoringprojecten door derden.
4. Overige maatregelen
Vraagstukken op het gebied van milieu, gezondheid en gezonde leefomgeving kennen een bepaalde mate
van onvoorspelbaarheid. Denk bijvoorbeeld aan het optreden van de grafietregens bij Tata Steel of de
PFAS-problematiek. Om die reden wordt een deel van het budget gereserveerd om te kunnen inspelen op
actualiteiten.
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Bestedingsplan reserve energietransitie
In dit bestedingsplan wordt nader toegelicht hoe het college van Gedeputeerde Staten invulling geeft aan
de bestemming die Provinciale Staten aan de betreffende middelen gegeven hebben.
In dit bestedingsplan is het beginsaldo per 1 januari 2020 als startpunt genomen en indien van toepassing
zijn ook de geplande stortingen in de komende jaren toegevoegd. In voorkomende gevallen lopen
stortingen door tot na de weergegeven periode, en ook sommige projecten hebben een looptijd die verder
reikt dan de acht jaren die hierin zijn opgenomen. Om die reden kan het voorkomen dat de geschatte
kosten voor de activiteiten het beschikbare bedrag overstijgt.
De jaarlijkse onttrekkingen aan de reserve zijn niet in dit overzicht opgenomen; deze komen terug in de
begroting en meerjarenraming
Programma

2 Klimaat en Milieu

Operationeel doel

2.2.1

Saldo per 1 januari 2020

€ 22.208.000

Totaal geraamde stortingen 2020 - 2027

€ 36.850.000

Totaal geraamde onttrekkingen
(klimaatadaptatie en maritiem cluster Kop
van Noord-Holland)

€ 1.220.000

Totaal beschikbaar

€ 57.838.000

Doel Reserve
Instellingsbesluit: Begroting 2019

De reserve heeft als doel om de kosten te dekken van activiteiten die bijdragen aan de opgave
om de nationale broeikasgasuitstoot in 2030 met 49% terug te dringen ten opzichte van 1990.
Deze activiteiten geven invulling aan de rol van provincies zoals deze is afgesproken in het
Energieakkoord voor duurzame groei (2013) en haar opvolger het Klimaat- en energieakkoord
(2018).

Aanvullende informatie
Het energietransitie beleid van PNH is onderdeel van het Actieprogramma Klimaat en valt uiteen in vijf
hoofdonderwerpen: Waterstof, Warmtetransitie, RES (inclusief wind- en zonnebeleid), Energie
Infrastructuur en Verduurzaming Provinciaal bezit. Hiervoor worden aparte strategieën ontwikkeld, die in
november 2020 worden aangeboden aan PS.
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Financiering van deze onderwerpen vindt onder andere plaats vanuit de reserve energietransitie. Denk
daarbij aan onderzoek naar de ondergrond om geothermie mogelijk te maken, de proceskosten voor de
RESsen, ruimtelijke onderzoeken ter voorbereiding op de aanpassing en uitbreiding van de infrastructuur
en het ontwikkelen en beschikbaar stellen van relevante data en kennis, zoals het warmtebronnenregister.
Maar ook het verduurzamen van de infra en de gebouwen van PNH.
De reserve is opgebouwd uit twee delen: € 36,85 miljoen die in het coalitie-akkoord beschikbaar is gesteld,
en € 20,988 miljoen die nog in de vorige coalitieperiode beschikbaar is gesteld. In totaal € 57,838 miljoen.
De bedragen die in de tabel ‘geplande activiteiten’ zijn opgenomen, zijn indicatief. Er zijn veel plannen in
voorbereiding en een nauwkeuriger opgave van de kosten kan pas in de loop der tijd aangegeven worden.

Gerelateerde besluitvorming



Uitv. programma Wind op Land 2011, Voordracht: 2011-123

subsidie-regeling voor gemeentes voor opstellen wijk-uitvoerings-plannen voor warmte-

transitie, voordracht 2018-58


CO2-monitoring, terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, met name CO2,

voordracht 2017-29


Versterken CO2 infrastructuur door bijdrage te leveren aan (1) afvangst CO2 installatie

Meerlanden, Haarlemmermeer, (2)OCAP, 1102069/1102081



ZON: Stimulering Zonne-energie 1278586/1278589

Seismisch onderzoek in MRA regio ivm mogelijkheden voor Geothermie bronnen

1278459/1278460



Energie neutraal maken eigen organisatie, coalitieakkoord

Voortzetten van het Servicepunt Duurzame Energie voor komende 5 jaar,

1372536/1372538




Regionale Energie Strategieën 1.0

Actieprogramma klimaat obv coalitieakkoord

Visie-ontwikkeling Ondergronds Aqua-Geo en WKO. Uitkomst bepaalt of nadere

besluitvorming, obv coalitieakkoord



Regiodeal, 1360086/1360087

Zonneakkers Schiphol, obv coalitieakkoord

Geplande activiteiten

1.

Omschrijving

Verwachte kosten

Waterstof

€ 3.000.000

ontwikkelen strategie, proceskosten, (ruimtelijk) onderzoek en
vervolgopdrachten
2.

Warmtetransitie
CO2 infrastructuur, Geothermie, Servicepunt Duurzame Energie,
Visie-ontwikkeling Ondergronds Aqua-Geo en WKO,
warmtebronnen register Regiodeal
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3.

1 september 2020

Regionale Energie Strategieën (RES) (inclusief zonne- en windbeleid),

€ 9.000.000

zonneakkers Schiphol
4.

Energie Infrastructuur

€ 13.838.000

follow up systeemstudie, afstemming met netbeheerders,
ontwikkelen visie geïntegreerd energiesysteem, ondersteuning pilots.
5.

Verduurzaming Provinciaal bezit

€ 7.000.000

Totaal

€ 57.838.000

Bestedingsplan reserve Circulaire economie
In dit bestedingsplan wordt nader toegelicht hoe het college van Gedeputeerde Staten invulling geeft aan
de bestemming die Provinciale Staten aan de betreffende middelen gegeven hebben.
In dit bestedingsplan is het beginsaldo per 1 januari 2020 als startpunt genomen en indien van toepassing
zijn ook de geplande stortingen in de komende jaren toegevoegd. In voorkomende gevallen lopen
stortingen door tot na de weergegeven periode, en ook sommige projecten hebben een looptijd die verder
reikt dan de acht jaren die hierin zijn opgenomen. Om die reden kan het voorkomen dat de geschatte
kosten voor de activiteiten het beschikbare bedrag overstijgt.
De jaarlijkse onttrekkingen aan de reserve zijn niet in dit overzicht opgenomen; deze komen terug in de
begroting en meerjarenraming
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Programma

2 Klimaat en Milieu

Operationeel doel

2.2.2

Saldo per 1 januari 2020

€ 687.000

Totaal geraamde stortingen 2020 - 2027

€ 1.150.000

Totaal beschikbaar

€ 1.837.000

Bestedingsplannen bestemmingsreserves

1 september 2020

Doel Reserve
Instellingsbesluit: Begroting 2019

De reserve heeft als doel uitvoering te geven aan de Uitvoeringsagenda Circulaire Economie,
zoals vastgesteld in 2017, voor het uitvoeringsjaar 2019. De Uitvoeringsagenda geeft concrete
invulling aan de Ontwikkelagenda circulaire economie “We maken het rond” uit 2017

Aanvullende informatie

Gerelateerde besluitvorming
In de Actieagenda Circulaire Economie 2021 – 2025 zal worden aangegeven hoe deze reserve tot besteding
zal komen. Deze Actieagenda wordt 1 december 2020 aan GS voorgelegd. In januari 2021 volgt de
behandeling in de commissie M&B en daarna zal de definitieve vaststelling van het Actieprogramma
plaatsvinden in GS (januari of februari 2021)

Geplande activiteiten
Omschrijving

Verwachte
kosten

1.

Actieagenda Circulaire Economie 2021 - 2025

€ 1.837.000

Bestedingsplan reserve Verduurzaming bestaande
woningvoorraad

In dit bestedingsplan wordt nader toegelicht hoe het college van Gedeputeerde Staten invulling geeft aan
de bestemming die Provinciale Staten aan de betreffende middelen gegeven hebben.
In dit bestedingsplan is het beginsaldo per 1 januari 2020 als startpunt genomen en indien van toepassing
zijn ook de geplande stortingen in de komende jaren toegevoegd. In voorkomende gevallen lopen
stortingen door tot na de weergegeven periode, en ook sommige projecten hebben een looptijd die verder
reikt dan de acht jaren die hierin zijn opgenomen. Om die reden kan het voorkomen dat de geschatte
kosten voor de activiteiten het beschikbare bedrag overstijgt.
De jaarlijkse onttrekkingen aan de reserve zijn niet in dit overzicht opgenomen; deze komen terug in de
begroting en meerjarenraming
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Programma

2 Klimaat en Milieu

Operationeel doel

2.2.3

Bestedingsplannen bestemmingsreserves

1 september 2020

Saldo per 1 januari 2020

€ 1.393.000

Totaal geraamde stortingen 2020 - 2027

€ 100.000

Totaal beschikbaar

€ 1.493.000

Doel Reserve
Instellingsbesluit (Begroting 2019 voordracht 60-2018)

De reserve heeft als doel om de kosten te dekken van activiteiten die bijdragen aan het verduurzamen
van de bestaande woningvoorraad. Deze activiteiten geven invulling aan de faciliterende rol van
provincies zoals deze is afgesproken in het Energieakkoord voor duurzame groei (2013) en haar opvolger
het Klimaat- en energieakkoord (juli 2018).

Aanvullende informatie
Met het programma Verduurzaming bestaande woningvoorraad Noord-Holland stimuleert de provincie
particuliere woningeigenaren en corporaties hun woningen te verduurzamen. Het programma is in 2018
vastgesteld, heeft een looptijd van 3,5 jaar en voor de uitvoering hebben PS € 10.181.000 beschikbaar
gesteld, toen nog in de reserve Actieprogramma 2010.
Met het beschikbaar gestelde budget worden de volgende activiteiten ondersteund:
 Het opzetten en uitvoeren van energieloketten door gemeenten waar woningeigenaren advies
kunnen krijgen over woningverduurzaming.


Het ontwikkelen van activiteiten om woningeigenaren te stimuleren de geadviseerde
verduurzamingsmaatregelen uit te laten voeren.



Het in de praktijk testen van vier alternatieve financieringsvormen voor woningverduurzaming.



Het ontwikkelen en uitvoeren van duurzaamheidsinitiatieven van burgercollectieven, zoals
collectieve zonnestroomsystemen. Mogelijk is het beschikbare budget in 2020 volledig besteed.



Activiteiten waarbij woningbouwcorporaties worden gestimuleerd beter met elkaar samen te
werken en met gemeenten af te stemmen op het vlak van verduurzaming van corporatie bezit.

Diverse subsidieontvangers geven aan dat de coronacrisis de uitvoering van projecten belemmert. Het
voornemen is om de termijn waarbinnen projecten moeten zijn afgerond met een jaar te verlengen,
waardoor het programma in 2022 doorloopt.

Gerelateerde besluitvorming
Programma verduurzaming bestaande woningvoorraad Noord-Holland
12/12/2017 999181/999189
In de begroting 2019 is deze reserve ingesteld. De reserve is gevoed met middelen uit de per 1 januari 2019
opgeheven reserve Actieprogramma 2010 voor verduurzaming bestaande woningbouw. In 2019 is er in
totaal € 9.345.680 gestort in deze reserve en er is € 7.952.000 onttrokken aan de reserve.
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1 september 2020

Geplande activiteiten
Omschrijving

Verwachte
kosten

1.

Programma verduurzaming bestaande woningvoorraad Noord-Holland
12/12/2017 999181/999189




P1 Versterking ondersteuningsprogramma energie
P2 Ontwikkelen energieadvies software

P3 Ondersteuning lokale duurzame energie coöperaties

 P4 Ondersteuning Innovatieve financieringsvormen
Corporaties


C1 Kennisontwikkelingsprogramma corporaties
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Bestedingsplan reserve Meekoppelkansen bij dijkversterkingen
en kustontwikkeling

In dit bestedingsplan wordt nader toegelicht hoe het college van Gedeputeerde Staten invulling geeft aan
de bestemming die Provinciale Staten aan de betreffende middelen gegeven hebben.
In dit bestedingsplan is het beginsaldo per 1 januari 2020 als startpunt genomen en indien van toepassing
zijn ook de geplande stortingen in de komende jaren toegevoegd. In voorkomende gevallen lopen
stortingen door tot na de weergegeven periode, en ook sommige projecten hebben een looptijd die verder
reikt dan de acht jaren die hierin zijn opgenomen. Om die reden kan het voorkomen dat de geschatte
kosten voor de activiteiten het beschikbare bedrag overstijgt.
De jaarlijkse onttrekkingen aan de reserve zijn niet in dit overzicht opgenomen; deze komen terug in de
begroting en meerjarenraming
Programma

3 Ruimte en Water

Operationeel doel

3.1.2

Saldo per 1 januari 2020

€ 28.130.000

Totaal geraamde stortingen 2020 - 2027

€ 770.000

Onttrekking reserve taakstelling kaderbrief
2021

€ 1.370.000

Totaal beschikbaar

€ 27.530.000

Doel Reserve
Instellingsbesluit (Zomernota 2016)

Bijdragen aan meekoppelkansen gekoppeld aan dijkversterkingsprojecten en
kustontwikkeling.
Dijkversterkingen en kustontwikkelingen worden uitgevoerd door de waterbeheerders en/of
regionale overheden/partners. Het zijn omvangrijke projecten waarbij voor de provincie,
regionale partners en ondernemers de mogelijkheid bestaat om recreatieve- en
watersportvoorzieningen, extra natuur, landschapsvoorzieningen, etc. mee te koppelen met
de dijkversterking of kustontwikkeling eventueel met een hieraan gerelateerd op te stellen
ruimtelijk kwaliteitsprogramma.

Aanvullende informatie
2016

In het instellingsbesluit van de reserve Meekoppelkansen staat de volgende omschrijving mbt de
stortingen:
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De storting bedraagt € 15 miljoen uit het coalitieakkoord (€ 3.750.000 per jaar in 2016

t/m 2019), € 4.726.872 uit de reserve Actieprogramma 2010, onderdeel
Uitvoeringsprogramma Kust en € 500.000 uit de Reserve Groen.


Bij het coalitieakkoord is € 15 miljoen beschikbaar gesteld voor (co)financiering van

meekoppelkansen gekoppeld aan dijkversterkingen zoals de Markermeerdijken,

Waddenzeedijken Texel en de Afsluitdijk. Op 3 juni 2011 hebben PS ingestemd met het
inzetten van € 9.685.550 van het Uitvoeringsprogramma Kust voor extra ruimtelijke
kwaliteit gekoppeld aan dijkversterkingen. Een deel hiervan, € 4.7 miljoen, wordt

overgeheveld naar de Reserve Meekoppelkansen bij dijkversterkingen. De € 500.000 uit
de reserve Groen is bestemd voor natuurinrichting van de vooroeverdijk.
2019
Storting in Reserve voor Ecologische maatregelen van €150.000. Bijdrage economische maatregelen.
In 2019 zijn de reserves Exin-H, Twin-H en het Actieprogramma opgeheven, in deze reserves zat nog €
9.167.399 bestemd voor dijkversterkingen en kustontwikkeling. Dit is gestort in deze reserve.
2020 – 2022
Storting in de Reserve voor Identiteit kustplaatsen IJsselmeer van € 200.000.
2020
Storting in de Reserve voor Decentralisatie Uitkering Erfgoed Deal meicirculaire 2020 van € 570.000.
Beleidsnota’s




Meekoppelkansen Markermeerdijken voordracht 2016-46
Kust op Kracht/ Zwakke Schakels GS 5-12-2017

Ecologische Maatregelen Markermeer Voordracht 2017-79

Gerelateerde besluitvorming





uitvoering Waterwet/Overstromingsrisicobeheerplan (EU-ROR)
Watervisie 2016-2021

Omgevingsvisie NH2050

PS-Voordracht 2015-68 regionale ambities gekoppeld aan de versterking van de

Markermeerdijken


Aanvullende brief van GS aan PS in 2017 ((nr. 378735/940986)

Geplande activiteiten
Omschrijving

Verwachte
kosten

1.

Ambitieprogramma Markermeerdijken





Meekoppelkansen Markermeerdijken

Ecologische Maatregelen Markermeer

Dijkversterking Durgerdam en Katwoude
Erfgoeddeal
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2.

1 september 2020

Proceskosten

Overige meekoppelkansen, dijkversterkingen






4.521.000

Kust op Kracht
Afsluitdijk

IJsselmeergebied (kustontwikkeling)
Den Oever-Den Helder

Prins Hendrikzanddijk Texel

Totaal

27.530.000

Bestedingsplan reserve Klimaatadaptatie
In dit bestedingsplan wordt nader toegelicht hoe het college van Gedeputeerde Staten invulling geeft aan
de bestemming die Provinciale Staten aan de betreffende middelen gegeven hebben.
In dit bestedingsplan is het beginsaldo per 1 januari 2020 als startpunt genomen en indien van toepassing
zijn ook de geplande stortingen in de komende jaren toegevoegd. In voorkomende gevallen lopen
stortingen door tot na de weergegeven periode, en ook sommige projecten hebben een looptijd die verder
reikt dan de acht jaren die hierin zijn opgenomen. Om die reden kan het voorkomen dat de geschatte
kosten voor de activiteiten het beschikbare bedrag overstijgt.
De jaarlijkse onttrekkingen aan de reserve zijn niet in dit overzicht opgenomen; deze komen terug in de
begroting en meerjarenraming
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Programma

3 Ruimte en Water

Operationeel doel

3.1.3

Saldo per 1 januari 2020

€0

Totaal geraamde stortingen 2020 - 2027

€ 5.320.000

Totaal beschikbaar

€ 5.320.000

Bestedingsplannen bestemmingsreserves

1 september 2020

Doel Reserve
Instellingsbesluit (Begroting 2020)

De reserve heeft al doel:
-Vormgeven eigen klimaatadaptatiebeleid en eigen klimaatadaptatieprojecten, opstellen
integraal waterplan, cofinanciering aanvullend klimaatonderzoek, verbinden met andere
provinciale opgaven (bv.: biodiversiteit, KRW, OV-knooppunten, etc.),
- Cofinanciering Deltaprogramma’s. Conform afspraken die zijn vastgelegd in het landelijke
bestuursakkoord Klimaatadaptatie (projecten wateroverlast, droogte, hittestress,
overstromingen en meekoppelkansen),
- Cofinanciering klimaatadaptatieprojecten van derden (o.a. waterschappen, gemeenten,
belangenorganisaties, bedrijven).
- Cofinanciering van digitaal beter beschikbaar maken klimaatgegevens voor inwoners en
bedrijven (o.a. overstromings-wateroverlast gegevens).

Aanvullende informatie
In het coalitieakkoord 2019 – 2023 is er € 5,1mln. beschikbaar gesteld voor klimaatadaptatie,
Er was al budget beschikbaar gesteld in de reserve Energietransitie voor klimaatadaptatie, het restant van
dit budget; € 220.000 is gestort in de reserve Klimaatadaptatie.

Gerelateerde besluitvorming




UvR fysieke uitvoeringsprojecten klimaatadaptatie (Verseon 1357939) € 3 miljoen
UvR onderzoek klimaatadaptatie (Verseon 1357939) € 300.000
Uitvoeringsprojecten klimaatadaptatie € 2 miljoen

Geplande activiteiten
Omschrijving

Verwachte
kosten

1.

subsidieregeling (UVR) ten behoeve van:

3.300.000

Fysieke uitvoeringsprojecten klimaatadaptatie provincie Noord-Holland;
Onderzoek uitvoeringsprojecten klimaatadaptatie
2.

Proceskosten

500.000

3.

(Regionale) cofinanciering impulsregeling klimaatadaptatie Rijk

1.500.000
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Bestedingsplan reserve Waterrecreatie
In dit bestedingsplan wordt nader toegelicht hoe het college van Gedeputeerde Staten invulling geeft aan
de bestemming die Provinciale Staten aan de betreffende middelen gegeven hebben.
In dit bestedingsplan is het beginsaldo per 1 januari 2020 als startpunt genomen en indien van toepassing
zijn ook de geplande stortingen in de komende jaren toegevoegd. In het geval van de Reserve
Waterrecreatie lopen de stortingen door tot na de weergegeven periode (tot 2030), en ook sommige
projecten hebben een looptijd die verder reikt dan de acht jaren die hierin zijn opgenomen. Om die reden
kan het voorkomen dat de geschatte kosten voor de activiteiten het beschikbare bedrag overstijgt.
De jaarlijkse onttrekkingen aan de reserve zijn niet in dit overzicht opgenomen; deze komen terug in de
begroting en meerjarenraming
Programma

3 Ruimte en Water

Operationeel doel

3.2.1

Saldo per 1 januari 2020

€ 4.890.000

Totaal geraamde stortingen 2020 - 2027

€ 14.248.000

Totaal beschikbaar

€ 19.138.000

Doel Reserve
Instellingsbesluit: Zomernota 2015

De reserve heeft als doel om de kosten te dekken van een visie op waterrecreatie en via
cofinanciering middelen ter beschikking te stellen voor initiatieven die bijdragen aan de
bevordering van waterrecreatie, rekening houdend met ruimtelijk beleid.

Aanvullende informatie
De basis voor de geraamde bestedingen uit de Reserve Waterrecreatie vormen de visie Waterrecreatie 2030
en het Uitvoeringsprogramma Waterrecreatie.
Per 1 januari 2020 resteerde er € 4.890.000,- in deze Reserve.
In 2020 is er € 2.000.000,- in de reserve Waterrecreatie bijgestort. Voor de jaren 2021 t/m 2024 is er een
storing van € 1.562.000,- geraamd. Dit bedrag was oorspronkelijk € 2.000.000,- per jaar, maar is bij de
taakstelling Reserve naar beneden bijgesteld. Voor de jaren 2025 t/m 2027 is er een storting van € 2.000.000,per jaar geraamd. Dit totaal maakt dat de stortingen in de Reserve Waterrecreatie voor de periode 2020 t/m
2027 uitkomt op € 14.248.000,-.
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Gerelateerde besluitvorming
-

Visie Waterrecreatie 2030, vastgesteld door Provinciale Staten op 3 oktober 2016;

Uitvoeringsprogramma Waterrecreatie 2016-2019, vastgesteld door Gedeputeerde Staten

in oktober 2016;
-

1e begrotingswijziging 2020, vastgesteld op door PS op 9 maart 2020.

Geplande activiteiten
Omschrijving

Verwachte
kosten

1.



Uitvoeringsregeling Waterrecreatie 2021 t/m 2027.

€ 7.449.800,-

2.



Samenwerkingsovereenkomst waterplanten zuidelijk

€ 543.300,-

IJsselmeergebied

Procesgeld en investeringsgeld voor de jaren 2020 t/m 2022

3.



Bijdrage aan samenwerkingsproject ‘Varen doe je samen’, voor de

€106.400,-

Durfsporten – zonering. Voor de jaren 2020 t/m 2022 is hiervoor €

€ 590.000,-

jaren 2020 t/m 2027 € 13.300,- per jaar.
4.



30.000,- per jaar gereserveerd. Voor de jaren 2023 t/m 2027 €
100.000,- per jaar.
5.



Aquapunctuurpunten buiten UVR en meekoppelkansen. Reservering

€ 3.500.000,-

Innovatiebudget. Voor de jaren 2020 t/m 2027 is hiervoor €

€ 800.000,-

Restant UVR RPOW (Recreatief Personenvervoer Over Water).

€ 1.038.000,-

Bijdrage aan Boerenverdrietsluis. Verwerkt in de eerste

€ 3.000.000,-

Bijdragen aan diverse projecten mbt waterrecreatie. Bijdragen zijn

€ 213.500,-

voor de jaren 2020 t/m 2027
6.



100.000,- per jaar gereserveerd.
7.



Aanvragen uit restant UVR, zijn
8.



1e

kwartaal 2020 afgehandeld.

begrotingswijziging waarover PS op 9 maart 2020 hebben besloten
9.



verwerkt in de eerste begrotingswijziging 2020 waarover PS op 9
maart 2020 hebben besloten.
10.



Proceskosten (communicatie, congressen, inhuur projecten etc.)

€ 1.897.000,-

TOTAAL

€ 19.138.000

voor de jaren 2020 t/m 2027

Pagina 22 van 72

Bestedingsplannen bestemmingsreserves

Pagina 23 van 72

1 september 2020

Bestedingsplannen bestemmingsreserves

1 september 2020

Bestedingsplan reserve OV-Knooppunten
In dit bestedingsplan wordt nader toegelicht hoe het college van Gedeputeerde Staten invulling geeft aan
de bestemming die Provinciale Staten aan de betreffende middelen gegeven hebben.
In dit bestedingsplan is het beginsaldo per 1 januari 2020 als startpunt genomen en indien van toepassing
zijn ook de geplande stortingen in de komende jaren toegevoegd. In voorkomende gevallen lopen
stortingen door tot na de weergegeven periode, en ook sommige projecten hebben een looptijd die verder
reikt dan de acht jaren die hierin zijn opgenomen. Om die reden kan het voorkomen dat de geschatte
kosten voor de activiteiten het beschikbare bedrag overstijgt.
De jaarlijkse onttrekkingen aan de reserve zijn niet in dit overzicht opgenomen; deze komen terug in de
begroting en meerjarenraming.
Programma

3 Ruimte en Water

Operationeel doel

3.4.1

Saldo per 1 januari 2020 OV-knooppunten

€ 7.148.738

Totaal stortingen OV-knooppunten 2020 - 2027

€ 3.397.500

Totaal stortingen OV-fonds 2020 – 2027

€ 20.000.000

Totaal beschikbaar

€ 30.546.238

Doel Reserve
Instellingsbesluit: Begroting 2019

De reserve heeft als doel om de kosten te dekken van cofinanciering van projecten die een
goede bijdrage te leveren aan de totale knooppuntontwikkeling. Het gaat veelal om complexe
gebiedsontwikkelingen die langdurige trajecten kennen met meerdere (co)financiers. Hiervoor
gelden randvoorwaarden en is een toetsingskader met heldere criteria opgesteld. Gemeenten
zijn verantwoordelijk voor de aanvraag.

Aanvullende informatie


In 2019 is het budget van het OV-fonds toegevoegd aan de reserve OV-knooppunten. De

naam van de reserve is toen echter niet aangepast. Dit zal bij de laatste
begrotingswijziging 2020 plaatsvinden.


Ook het hierboven beschreven doel van de reserve zal in overeenstemming worden

gebracht met het nieuwe beleid.


De reserve bestaat uit het budget van het OV-fonds en het investeringsbudget OV-

knooppunten uit de vorige coalitieperiode.
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In het Coalitieakkoord Duurzaam Doorpakken 2019-2023 is besloten een OV-fonds in te

stellen met als doel woon- en werkgebieden duurzaam met elkaar te verbinden.


Op 7 juli 2020 is het Bestedingsplan OV-fonds door GS vastgesteld. In dit bestedingsplan

wordt aangegeven hoe de drie bouwstenen ‘OV en Ketenaanpak’, ‘Programma OV-

Knooppunten’ en ‘Regionale OV-Toekomstbeeld’ gezamenlijk aan het doel bijdragen,
inhoudelijk samenkomen en hoe de middelen op een transparante, efficiënte en
doelmatige wijze kunnen worden besteed.


In het Bestedingsplan OV-fonds is een prioritering aangebracht, waarbij de integrale

opgave, bijdrage aan de doelen, urgentie en draagvlak leidend zijn.



Het Bestedingsplan OV-fonds is op 14 september vastgesteld door PS.

Bij bovengenoemd Bestedingsplan is ook een projectenlijst toegevoegd met kansrijke

integrale projecten, waarbij we als samenwerkingspartner betrokken zijn.


Het gaat hier om complexe gebiedsontwikkelingen die langdurige trajecten kennen met

meerdere samenwerkingspartners en (co)financiers. Mede om deze reden is het

Bestedingsplan OV-fonds flexibel en adaptief van aard. Op die manier is het ook mogelijk
om in te spelen op urgente (nieuwe) ontwikkelen.

Gerelateerde besluitvorming

-

OV-fonds
Op 7 juli 2020 hebben GS het Bestedingsplan OV-fonds vastgesteld (1413429/1413431).
Op 14 september 2020 hebben PS het Bestedingsplan OV-fonds vastgesteld.
OV-knooppunten
Sinds de Structuurvisie Noord-Holland 2040 (2010) is verdichting rondom OV-knooppunten

één van de beleidsthema’s. In de jaren hierna werd OV-knooppunten een programma, werden
de uitgangspunten uit MaakPlaats! (2013) leidraad voor het beleid en is de notitie ‘OVknooppunten: strategie per corridor’ vastgesteld (2015). In 2016 volgde de notitie

‘Doelstellingen en monitor en in 2017 is een investeringsbudget beschikbaar gekomen.
-

Op 26 september 2017 hebben PS ingestemd met de voordracht Middelen OV-knooppunten;

-

Op 29 mei 2018 hebben GS besloten subsidie te verlenen aan knooppunt Castricum (934343/1081227);
Op 11 december 2018 hebben GS besloten bij te dragen aan knooppunt Heerhugowaard
(1153882/1153883);
Op 18 december 2018 hebben GS besloten bij te dragen aan knooppunten Kogerveld (fase1) en Zaandijk
Zaanse Schans (1158924/1158932);
Op 5 november 2019 hebben GS besloten subsidie te verlenen aan knooppunt Heerhugowaard
1153882/1292972);
Op 30 juni 2020 hebben GS besloten subsidie te verlenen aan knooppunten Kogerveld (fase 1) en
Zaandam (Mauritsbuurt) (1153882/1434451);
Op 26 mei 2020 hebben GS het programmaplan Strategie Programma OV-knooppunten 2019-2023
vastgesteld (1413429/1413431);
Op 7 juli 2020 hebben GS het Bestedingsplan OV-fonds vastgesteld. Hierin zijn ook de middelen van
OV-knooppunten opgenomen (1413429/1413431).

-
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Geplande activiteiten
Omschrijving

Verwachte
kosten

1.

OV-knooppunten Zaandam Kogerveld (Hofwijk Noord) en Zaandam

3.000.000

(Mauritsbuurt)
2.

Zaandijk Zaanse Schans

5.000.000

3.

Kogerveld Fase 2

2.546.000

4.

OV-fonds 2020-2024

20.000.000

Totaal

30.546.000

Bestedingsplan reserve Ontwikkelen Havencomplexen
In dit bestedingsplan wordt nader toegelicht hoe het college van Gedeputeerde Staten invulling geeft aan
de bestemming die Provinciale Staten aan de betreffende middelen gegeven hebben.
In dit bestedingsplan is het beginsaldo per 1 januari 2020 als startpunt genomen en indien van toepassing
zijn ook de geplande stortingen in de komende jaren toegevoegd. In voorkomende gevallen lopen
stortingen door tot na de weergegeven periode, en ook sommige projecten hebben een looptijd die verder
reikt dan de acht jaren die hierin zijn opgenomen. Om die reden kan het voorkomen dat de geschatte
kosten voor de activiteiten het beschikbare bedrag overstijgt.
De jaarlijkse onttrekkingen aan de reserve zijn niet in dit overzicht opgenomen; deze komen terug in de
begroting en meerjarenraming
Programma

6 Economie, Cultuur en Welzijn

Operationeel doel

3.4.3

Saldo per 1 januari 2020

€ 9.704.105

Totaal geraamde stortingen 2020 - 2027

€ 250.000

Onttrekking reserve (Cofinanciering Maritiem
Cluster Kop van Noord-Holland)

€ 1.000.000

Onttrekking reserve taakstelling kaderbrief
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Doel Reserve
Instellingsbesluit: Zomernota 2015

Reserve voor versterken van de rol van havencomplexen in de Noord-Hollandse economie

Aanvullende informatie
Subsidieregeling duurzame zeehavens is in 2019 afgerond.. Hiervan is een restant teruggekomen in de
reserve Duurzame Zeehavens die bij de LWB 2019 is gestort in de reserve ontwikkeling Havencomplexen.
Samen met de restant middelen vanuit de reserve ontwikkeling Havencomplexen kan de subsidieregeling
opnieuw opgesteld worden. Deze is nu in ontwikkeling en wordt in november aan GS ter besluitvorming
voorgelegd.

Gerelateerde besluitvorming
Voorbereidingskosten Energiehaven zijn maximaal € 780.000,-GS besluit 10 maart 2020 1182778/1383268

Geplande activiteiten
Omschrijving

Verwachte
kosten

1.

Uitvoeringregeling Duurzame Zeehavens

€ 4.245.105

2

Voorbereidingskosten energiehaven

€ 780.000

Totaal

€ 5.025.105
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Bestedingsplan reserve Ruimtelijke Ontwikkeling
In dit bestedingsplan wordt nader toegelicht hoe het college van Gedeputeerde Staten invulling geeft aan
de bestemming die Provinciale Staten aan de betreffende middelen gegeven hebben.
In dit bestedingsplan is het beginsaldo per 1 januari 2020 als startpunt genomen en indien van toepassing
zijn ook de geplande stortingen in de komende jaren toegevoegd. In voorkomende gevallen lopen
stortingen door tot na de weergegeven periode, en ook sommige projecten hebben een looptijd die verder
reikt dan de acht jaren die hierin zijn opgenomen. Om die reden kan het voorkomen dat de geschatte
kosten voor de activiteiten het beschikbare bedrag overstijgt.
De jaarlijkse onttrekkingen aan de reserve zijn niet in dit overzicht opgenomen; deze komen terug in de
begroting en meerjarenraming
Programma

3 Ruimte en Water

Operationeel doel

3.4.4

Saldo per 1 januari 2020

€ 5.339.510

Onttrekking reserve taakstelling kaderbrief
2021

€ 342.000

Totaal beschikbaar

€ 4.997.510

Doel Reserve
Instellingsbesluit: Begroting 2019

De reserve heeft als doel toekomstige uitgaven te dekken voor het uitvoeren van studies voor
en bijdragen aan diverse ruimtelijke ontwikkelingen, zoals Bloemendalerpolder en De Kop
Werkt.

Aanvullende informatie
Uit deze reserve worden nog twee subsidies verleend nl (61983/106781):


GEM Bloemendalerpolder CV; Bloemendalerpolder Kwaliteitsimpuls – Faunapassage

€ 2.840.000


Gemeente Weesp; Bloemendalerpolder Kwaliteitsimpuls Openbare Voorzieningen – Brede

School € 2.157.000

Na verlening van deze subsidies kan deze reserve worden opgeheven, het restant van de reserve komt dan
in de algemene middelen.
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Gerelateerde besluitvorming
GEM Bloemendalerpolder CV; Bloemendalerpolder Kwaliteitsimpuls – Faunapassage
€ 2.840.000. De definitieve subsidie wordt in september 2020 aangevraagd door de GEM
Bloemendalerpolder CV. Onze opmerkingen van de concept subsidieaanvraag van 17 juli 2020 worden
daarin verwerkt. Het is waarschijnlijk dat het definitieve subsidiebedrag zal worden vastgesteld op €
2.500.000.
Gemeente Weesp; Bloemendalerpolder Kwaliteitsimpuls Openbare Voorzieningen – Brede School
€ 2.157.000. Subsidie is verleend op 19 juni 2020 (1423921/1440053). Op 28 augustus 2020 is uitstel verleend
(1423921/1481749). De opening van de school zal plaatsvinden op 1 maart 2021 ipv na de kerstvakantie. In
de afgelopen periode was minder personeel beschikbaar in de bouw (i.v.m. Covid-19) en kon niet alles op
tijd geleverd en/ of gerealiseerd worden.

Geplande activiteiten
Omschrijving

Verwachte
kosten

1.

GEM Bloemendalerpolder CV; Bloemendalerpolder Kwaliteitsimpuls –

2.500.000

Faunapassage
2.

Gemeente Weesp; Bloemendalerpolder Kwaliteitsimpuls Openbare Voorzieningen

2.157.000

– Brede School
Totaal
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Bestedingsplan reserve Woonbeleid
In dit bestedingsplan wordt nader toegelicht hoe het college van Gedeputeerde Staten invulling geeft aan
de bestemming die Provinciale Staten aan de betreffende middelen gegeven hebben.
In dit bestedingsplan is het beginsaldo per 1 januari 2020 als startpunt genomen en indien van toepassing
zijn ook de geplande stortingen in de komende jaren toegevoegd. In voorkomende gevallen lopen
stortingen door tot na de weergegeven periode, en ook sommige projecten hebben een looptijd die verder
reikt dan de acht jaren die hierin zijn opgenomen. Om die reden kan het voorkomen dat de geschatte
kosten voor de activiteiten het beschikbare bedrag overstijgt.
De jaarlijkse onttrekkingen aan de reserve zijn niet in dit overzicht opgenomen; deze komen terug in de
begroting en meerjarenraming
Programma

3 Ruimte en Water

Operationeel doel

3.5.1

Saldo per 1 januari 2020

€ 5.907.392

Totaal geraamde stortingen 2020 - 2027

€ 250.000

Totaal beschikbaar

€ 6.157.392

Doel Reserve
Instellingsbesluit: Begroting 2019

De reserve heeft als doel om door middel van afstemming en regionale programmering bij te dragen
aan voldoende woningen en passende kwaliteit en aan een aantrekkelijk woonmilieu.

Aanvullende informatie
De reserve is ingesteld bij de begroting 2019. Hiervoor was voor dit doel geld beschikbaar in de reserve
Actieprogramma 2010 en de Reserve TWIN-H. Voor de Uvr Woonvisie, stimulering CPO, Provinciale
Woonvisie en Stedelijke Vernieuwing.
Het voorstel is om het restant van de Uvr Woonvisie en Zelfbouw te gebruiken voor de woonakkoorden.
De verwachting is dat er dit jaar nog € 950.000 wordt uitgegeven, het restant komt dan uit op € 2,085
miljoen.
In de Provinciale woonagenda (1353159/1379237) is € 2 miljoen gereserveerd voor de Uvr woonakkoorden,
€ 800.000 voor opdrachten en onderzoek woonakkoorden.
Aan Dorpswerk NH wordt een subsidie buiten uitvoeringsregeling van € 72.000 verleend die bedoeld is
voor het opstellen van toekomstplannen voor dorpen.
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De storting van € 250.000 bestaat uit een bijdrage van het Rijk van € 250.000 voor flexwonen.
BZK heeft aan de provincie een financiële impuls van € 250.000 beschikbaar gesteld voor flexwonen. Met dit
bedrag gaat de provincie gemeenten en andere partijen ondersteunen met bijvoorbeeld onderzoek, bij het
proces zelf of in het bevorderen van regionale samenwerking. Ook een financiële bijdrage aan nieuwe
projecten behoort tot de mogelijkheden. Gemeenten en provincie kunnen hierover desgewenst afspraken
maken in het woonakkoord.

Gerelateerde besluitvorming
Niet van toepassing.

Geplande activiteiten
Omschrijving

Verwachte
kosten

1.

Provinciale woonagenda:



Uvr woonakkoorden

Opdrachten en onderzoek woonakkoorden

€ 4.085.000
€ 800.000

2.

Dorpswerk NH

€ 72.000

3.

Flexwonen

€ 250.000

4.

Verwachte uitgaven 2020 (UVR Woonvisie en proceskosten)

€ 950.000

Totaal

€ 6.157.000
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Bestedingsplan reserve Woningbouw
In dit bestedingsplan wordt nader toegelicht hoe het college van Gedeputeerde Staten invulling geeft aan
de bestemming die Provinciale Staten aan de betreffende middelen gegeven hebben.
In dit bestedingsplan is het beginsaldo per 1 januari 2020 als startpunt genomen en indien van toepassing
zijn ook de geplande stortingen in de komende jaren toegevoegd. In voorkomende gevallen lopen
stortingen door tot na de weergegeven periode, en ook sommige projecten hebben een looptijd die verder
reikt dan de acht jaren die hierin zijn opgenomen. Om die reden kan het voorkomen dat de geschatte
kosten voor de activiteiten het beschikbare bedrag overstijgt.
De jaarlijkse onttrekkingen aan de reserve zijn niet in dit overzicht opgenomen; deze komen terug in de
begroting en meerjarenraming
Programma

3 Ruimte en Water

Operationeel doel

3.5.2

Saldo per 1 januari 2020

€ 12.161.636

Totaal geraamde stortingen 2020 - 2027

€ 6.000.000

Totaal beschikbaar

€ 18.161.636

Doel Reserve
Instellingsbesluit: Begroting 2019

De reserve heeft als doel door versnelling van de woningbouw en binnenstedelijk bouwen bij
te dragen aan voldoende woningen en passende kwaliteit en aan een aantrekkelijk
woonmilieu.

Aanvullende informatie
De reserve is ingesteld bij de begroting 2019. Hiervoor was voor dit doel geld beschikbaar in de reserve
Actieprogramma 2010 en de Reserve TWIN-H, voor binnenstedelijk bouwen en wonen en vitaliteit
woonomgeving van dorpen en steden stimuleren. In het coalitieakkoord is er € 6 miljoen beschikbaar
gesteld voor Wonen (woonakkoorden en aanjaagteams). Dit is gestort in deze reserve.
In de Provinciale woonagenda (1353159/1379237) is € 4,58 miljoen gereserveerd voor subsidies versnelling
woningbouw. Hier komt nog € 1,42 bij vanuit het coalitieakkoord, totaal € 6 miljoen. Dit is voor de
versnelling van de woningbouw in Noord-Holland.
Voor de Versnellingsprojecten (knelpuntenbudget) is € 11.281.000 gereserveerd, onder andere voor
projecten Zaanstad/ Kogerveld (1153882/1357336), Zaandam Kogerveld (Hofwijk Noord) en Zaandam
(Mauritsbuurt) (1153882/1434451) en het Koepelterrein in Haarlem.
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Voor de versnelling van de woningbouw in Noord-Holland Noord is via de Uitvoeringsregeling subsidie
versnelling woningbouw gemeenten Noord-Holland 2019 (1272819/1272215) € 1,1 miljoen beschikbaar.

Gerelateerde besluitvorming
Niet van toepassing.

Geplande activiteiten
Omschrijving

Verwachte
kosten

1.

Uitvoeringsregeling subsidie versnelling woningbouw gemeenten Noord-Holland

€ 1.100.000

2.

Versnellingsprojecten (knelpunten budget) waaronder Zaanstad/ Kogerveld,

€ 17.061.000

Zaandam Mauristbuurt en Koepelterrein Haarlem, proceskosten
Totaal
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Bestedingsplan reserve Mobiliteitsbeleid
In dit bestedingsplan wordt nader toegelicht hoe het college van Gedeputeerde Staten invulling geeft aan
de bestemming die Provinciale Staten aan de betreffende middelen gegeven hebben.
In dit bestedingsplan is het beginsaldo per 1 januari 2020 als startpunt genomen en indien van toepassing
zijn ook de geplande stortingen in de komende jaren toegevoegd. In voorkomende gevallen lopen
stortingen door tot na de weergegeven periode, en ook sommige projecten hebben een looptijd die verder
reikt dan de acht jaren die hierin zijn opgenomen. Om die reden kan het voorkomen dat de geschatte
kosten voor de activiteiten het beschikbare bedrag overstijgt.
De jaarlijkse onttrekkingen aan de reserve zijn niet in dit overzicht opgenomen; deze komen terug in de
begroting en meerjarenraming
Programma

4 Bereikbaarheid

Operationeel doel

4.1.1

Saldo per 1 januari 2020

€ 3.716.721

Totaal geraamde stortingen 2020 - 2027

€ 1.698.642

Totaal beschikbaar

€ 5.415.363

Doel Reserve
Instellingsbesluit: Begroting 2019

De reserve heeft als doel toekomstige uitgaven te dekken voor de voorbereiding van het
opstellen en uitvoeren van beleid. In de jaarlijkse door PS vast te stellen programma Mobiliteit
maken we dit inzichtelijk. Het gaat hierbij om activiteiten voor onder andere fiets, goederen
vervoer, duurzame respectievelijk slimme mobiliteit , waaronder ook
verkeersmanagementbeleid, het openbaar vervoer, verkeersveiligheid, mobility–as-a-service
en de samenwerkingsverbanden met Regio en Rijk.

Aanvullende informatie
Voor het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB) neemt naar verwachting het BO
MIRT in november 2020 een besluit over het OV-systeem aan de (zuid)westkant van Amsterdam.
Hieronder vallen het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp
(MASH/ZWASH), de netwerkstrategie, Amsterdam Bay Area, de westkant van Amsterdam en het
uitvoeringsprogramma SBaB 2021-2023. Het uitvoeringsprogramma omvat onder meer afspraken
over minder verkeershinder en over slimme, duurzame en veilige mobiliteit. Een deel van deze
afspraken komt voort uit het Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) Noord-Holland en Flevoland.
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Samen met de regionale partners werkt de provincie aan het concretiseren van het Regionaal
Openbaar Vervoer Toekomstbeeld (ROVT), waarbij de governance via SBaB en Platform Mobiliteit
verloopt. Hierbij kijken we naar het OV-netwerk als één geheel (alle treinen, metro’s, trams en
bussen). In de netwerkstrategie van SBaB vindt vervolgens afstemming plaats tussen modaliteiten.
In het BO MIRT 2020 is naar verwachting ook besloten over de verbetering van het spoor tussen
Flevoland en Amsterdam (OV SAAL), wordt een besluit verwacht over de extra kosten van het
Zuidasdok (conform het advies van de commissie Dekker) en de mogelijke integratie van de
MIRT-verkenning 3e perron Station Zuid.
Verkeersveiligheid: samen met het Rijk, gemeenten, de Vervoerregio Amsterdam en andere
partners (politie, OM, Cumela, VVN, ANWB, Fietsersbond etc.) werken we aan verkeersveiligheid.
De gezamenlijke aanpak ligt vast in het landelijk Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV2030).
Onze partners verwachten in 2021 een bijdrage van de provincie voor het uitvoeren van deze
onderzoeken, verkenningen en nadere activiteiten.

Gerelateerde besluitvorming
Hier wordt, indien van toepassing, verwezen naar besluiten of afspraken die relevant zijn voor het
bestemmen van de middelen in deze reserve.





CA2019: Coalitieakkoord Duurzaam doorpakken
SBAB

Strategisch plan verkeersveiligheid 2030

Uitvoeringsagenda verkeersveiligheid Noord-Holland

Geplande activiteiten
Omschrijving

Verwachte
kosten

1.

Uitvoering geven aan studies naar Mobiliteitsbeleid , onderdeel : Coalitie akkoord

€ 450.000

2019.


Verkennende onderzoeken doortrekken Noord-Zuidlijn (Zaan-IJ

corridor)/Houtribdijk/ OV-Visie MRA 2020-2023
2.

Uitvoering geven aan studies naar Mobiliteitsbeleid , onderdeel : Fiets 2020

€ 85.000

3.

Uitvoering geven aan studies naar Mobiliteitsbeleid , onderdeel : Mobiliteitsbeleid

€ 2.160.000

algemeen


Rijk-regioprogramma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBAB)

2020-2024



Onderzoeken en bijdragen mobiliteitsbeleid 2020-2025
MRA-E
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Uitvoering geven aan studies en opdrachten naar Mobiliteitsbeleid , onderdeel :

1 september 2020
€ 2.720.000

Gedrag en Verkeersveiligheid 2020-2027
Totaal
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Bestedingsplan reserve uitvoeren mobiliteitsbeleid door derden
In dit bestedingsplan wordt nader toegelicht hoe het college van Gedeputeerde Staten invulling
geeft aan de bestemming die Provinciale Staten aan de betreffende middelen gegeven hebben.
In dit bestedingsplan is het beginsaldo per 1 januari 2020 als startpunt genomen en indien van
toepassing zijn ook de geplande stortingen in de komende jaren toegevoegd. In voorkomende
gevallen lopen stortingen door tot na de weergegeven periode, en ook sommige projecten
hebben een looptijd die verder reikt dan de acht jaren die hierin zijn opgenomen. Om die reden
kan het voorkomen dat de geschatte kosten voor de activiteiten het beschikbare bedrag
overstijgt.
De jaarlijkse onttrekkingen aan de reserve zijn niet in dit overzicht opgenomen; deze komen
terug in de begroting en meerjarenraming
Programma

4 Bereikbaarheid

Operationeel doel

4.1.2

Saldo per 1 januari 2020

€ 161.060.637

Totaal geraamde stortingen 2020 - 2027

€ 95.556.221

Totaal beschikbaar

€ 256.616.858

Doel Reserve
Instellingsbesluit Begroting 2019

De reserve heeft als doel om toekomstige uitgaven te dekken voor de uitvoering van
mobiliteitsbeleid waarmee de Provincie andere wegbeheerders (gemeenten en waterschappen)
en organisaties (bv op gebied verkeersveiligheid) in staat stelt om een bijdrage te leveren aan
het verbeteren van de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid.

Aanvullende informatie
Samen met partners (andere overheden, maatschappelijke organisaties en inwoners) werkt de
provincie aan een toekomstbestendig mobiliteitssysteem.
Vanuit deze reserve dragen wij bij aan de financiering van projecten van andere partners ten
behoeve van de regionale bereikbaarheid en de verkeersveiligheid.
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Onder dit doel valt de subsidieregeling kleine infrastructuur en gedragsbeïnvloeding, evenals de
subsidieregeling voor fietsvoorzieningen en doorstroming openbaar vervoer.
Naast deze regelingen is er sprake van reserveringen in de reserves voor incidentele subsidies,
zoals de stortingen die we doen ten behoeve van de verbetering van het openbaar vervoer in de
OV terminal in de Zuidas, de stortingen die we voor de ongestoorde logistieke verbinding (OLV)
Greenport en de bijdragen aan OV SAAL.

Gerelateerde besluitvorming
Subsidieregelingen buiten uitvoeringsregeling:
-

Lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling (Tweede begrotingswijziging 2020)

Subsidieregelingen met een uitvoeringsregeling:





Infrastructuur: Subsidie regeling kleine infrastructuur
Fiets: Actieprogramma/Perspectief fiets
OV: (zie onder “geplande activiteiten”)

Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid: Subsidie regeling gedragsbeïnvloeding

Geplande activiteiten
Omschrijving

Verwachte
kosten

1.

Uitvoering geven aan het programma infrastructuur, dat uit verschillende

€ 116.205.971

onderdelen bestaat.



Zaanbrug

Investeringsprogramma Bereikbaarheid Alkmaar: uitvoering areaal

derden





2.

Subsidie regeling kleine infra: jaarlijkse regeling
Omrijkosten OV: jaarlijkse dekking
OV SAAL

Veilige uitwegen 2021-2022

Uitvoering geven aan het programma fiets, dat uit verschillende onderdelen
bestaat.



Actieprogramma fiets
N197-04

Pagina 38 van 72

€ 21.488.212

Bestedingsplannen bestemmingsreserves
3.

Uitvoering geven aan het programma OV, dat uit verschillende onderdelen

1 september 2020
€ 109.542.675

bestaat.


Bereikbaarheid Kust Zuid Kennemerland: onderdeel verbetering

spoor Zandvoort




4.

Investeringsagenda doorstroming OV 2015-2020
A1 busvoorzieningen

Haltevoorzieningen Gooi & Vechtstreek
Herinrichting Houtplein

Uitvoering geven aan het programma gedragsbeïnvloeding, dat uit

€ 9.380.000

verschillende onderdelen bestaat.


Subsidie regeling gedragsbeïnvloeding

Totaal
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Bestedingsplan reserve Ontwikkelen Provinciale infrastructuur
In dit bestedingsplan wordt nader toegelicht hoe het college van Gedeputeerde Staten invulling
geeft aan de bestemming die Provinciale Staten aan de betreffende middelen gegeven hebben.
In dit bestedingsplan is het beginsaldo per 1 januari 2020 als startpunt genomen en indien van
toepassing zijn ook de geplande stortingen in de komende jaren toegevoegd. In voorkomende
gevallen lopen stortingen door tot na de weergegeven periode, en ook sommige projecten
hebben een looptijd die verder reikt dan de acht jaren die hierin zijn opgenomen. Om die reden
kan het voorkomen dat de geschatte kosten voor de activiteiten het beschikbare bedrag
overstijgt.
De jaarlijkse onttrekkingen aan de reserve zijn niet in dit overzicht opgenomen; deze komen
terug in de begroting en meerjarenraming
Programma

4 Bereikbaarheid

Operationeel doel

4.2.1

Saldo per 1 januari 2020

€ 252.840.608

Totaal geraamde stortingen 2020 - 2027

€ 31.118.178

Totaal beschikbaar

€ 283.958.786

Doel Reserve
Instellingsbesluit Begroting 2019

Deze reserve heeft als doel toekomstige uitgaven te dekken voor het uitvoeren van studies
naar het aanleggen en verbeteren van infrastructuur, de daadwerkelijke realisatie van deze
projecten en ter dekking van uitgaven met betrekking tot het jaarlijks door PS vastgestelde 4
jarige programma’s Mobiliteit of separate krediet besluiten.

Aanvullende informatie
De provincie is eigenaar van wegen, vaarwegen, openbaar vervoer infrastructuur en fietspaden.
Vanuit die rol is de provincie verantwoordelijk voor regionale bereikbaarheid en
verkeersveiligheid. Daarbij moet de provincie ook zorgdragen voor een veilige en gezonde
leefomgeving rondom deze infrastructuur.
Activiteiten en projecten in deze reserve zijn geïnitieerd vanuit verschillende kaders, zoals de
investeringsstrategie Noord-Hollandse infrastructuur (iNHI; vastgesteld door PS 2014), de
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corridorstudie Hoorn-Amsterdam (CAH), de Visie Openbaar Vervoer 2020 (voor de aanleg van
Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbindingen (HOV)), het onderzoek “Knelpunten in de
hoofdfietsinfrastructuur” (2016) en het Perspectief Fiets (vastgesteld door GS in 2018).
Na de initiatie worden de projecten opgenomen in (de studiefase van) het integraal Meerjaren
Programma Infrastructuur iMPI (voorheen het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur
(PMI)). In het iMPI staan alle infrastructurele projecten van de provincie geprogrammeerd. Het iMPI
wordt jaarlijks gelijktijdig met de begroting voorgelegd aan Provinciale Staten, waarbij inzicht
wordt gegeven in de fase waar het project bevindt, de kosten die met het project gemoeid zijn en
de dekking van het project. Het iMPI 2021-2028 staat geagendeerd in PS van 9 november 2020.
De provinciale infrastructurele projecten in de studiefase zijn indicatief geraamd en gepland,
omdat de precieze aanpak van het knelpunt nog onzeker is. Kosten voor verkenningen en studies
naar provinciale infrastructuur worden gedekt uit deze reserve. Voor projecten die naar de
planfase gaan, geldt dat deze in veel gevallen gepaard gaan met grote regionale betrokkenheid
en cofinanciering. Projecten in de planfase zijn al verder uitgewerkt en de planning is gebaseerd
op kennis over de voorkeursvariant die gaat worden gebouwd en de doorlooptijden die daarvoor
gebruikelijk zijn. De raming en planning van projecten in de realisatiefase zijn gebaseerd op
minimaal de aanbestedingsdocumenten en daarom met kleinere bandbreedte. Deze categorie
projecten zijn door PS van realisatiekredieten voorzien.

Gerelateerde besluitvorming
PMI: 3e actualisatie PMI 2019-2025 (PS 9 maart 2020)



Geplande activiteiten
Omschrijving (overzicht

Verwachte
kosten

1.

Uitvoering geven aan het (3e actualisatie PMI 2019-2025), onderdeel:
Weginfrastructuur (inclusief verbeteringen voor fiets en OV),











Verbinding A8-A9

Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek
Fietstunnel La Place

Investering Programma Bereikbaarheid Alkmaar
N197-04 Wijckerpoort

N244a deel C, Beatrixbrug
OLV Greenport Ingang

N201Reservering Boerenlandvariant

N23 Westfrisiaweg (Afrondende werkzaamheden)

iMPI projecten: N504-09, N242-21, N240-05, N208-05
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Uitvoering geven aan (3e actualisatie PMI 2019-2025), onderdeel:
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€ 13.945.515

Fietsinfrastructuur,




3.

AVANT/CAH (Corridorstudie Amsterdam-Hoorn) -onderdeel fiets
Verduurzaming Fiets
Fietsknelpunten

Uitvoering geven aan het (3e actualisatie PMI 2019-2025), onderdeel:

€ 90.534.207

OV infrastructuur







HOV 't Gooi

HOV-05 Schiphol-Oost

HOV-12 Noordwijk - Schiphol

HOV-15 Uitrol productformule R-Net

HOVASZ (HOV Aalsmeer-Schiphol-Zuid)

AVANT/CAH (Corridorstudie Amsterdam-Hoorn) -

onderdeel OV

4.

Velsen

Uitvoering geven aan het (3e actualisatie PMI 2019-2025), onderdeel:

€ 36.250.000

Coalitie akkoord 2019,




5.

Bereikbaarheid Den Helder

Leefbaarheidsfonds A8-A9

Ondertunneling N246 Broek in Waterland
Bereikbaarheid Gooi en Vechtstreek

Uitvoering geven aan het (3e actualisatie PMI 2019-2025), onderdeel:

€ 10.874.324

PMI Studiekosten + diversen, zoals de onderzoekskosten in de studiefase
van de geprogrammeerde projecten en het opstellen van het
meerjarenprogramma.
Totaal
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Bestedingsplan reserve Innovatieprojecten mobiliteit
In dit bestedingsplan wordt nader toegelicht hoe het college van Gedeputeerde Staten invulling geeft aan
de bestemming die Provinciale Staten aan de betreffende middelen gegeven hebben.
In dit bestedingsplan is het beginsaldo per 1 januari 2020 als startpunt genomen en indien van toepassing
zijn ook de geplande stortingen in de komende jaren toegevoegd. In voorkomende gevallen lopen
stortingen door tot na de weergegeven periode, en ook sommige projecten hebben een looptijd die verder
reikt dan de acht jaren die hierin zijn opgenomen. Om die reden kan het voorkomen dat de geschatte
kosten voor de activiteiten het beschikbare bedrag overstijgt.
De jaarlijkse onttrekkingen aan de reserve zijn niet in dit overzicht opgenomen; deze komen terug in de
begroting en meerjarenraming
Programma

4 Bereikbaarheid

Operationeel doel
Saldo per 1 januari 2020
Totaal geraamde stortingen 2020 - 2027

4.4.2
€ 20.800.046
€ 2.155.000

Onttrekking reserve taakstelling kaderbrief
2021

-/- € 491.046

Totaal beschikbaar

€ 22.464.000

Doel Reserve
Instellingsbesluit: Begroting 2019
Deze reserve heeft als doel uitgaven te dekken voor innovatieve projecten op het gebied van
Mobiliteit, met daarin twee hoofd onderdelen: Smart Mobility, (bijvoorbeeld: Beter Benutten,
Intelligente kruispunten, I-Centrales) en Duurzame infrastructuur (bijvoorbeeld:
Energieopwekking en -besparing in de wegen en bruggen, hergebruik van bouwmaterialen en
levensduurverlenging van de bestaande wegen en bruggen.
Aanvullende informatie


Innovatieve projecten worden altijd in samenwerking met andere (nationale en soms

Europese) overheden uitgevoerd. Veelal is het ook in samenwerking met kennisinstituten
en marktpartijen. Dit maakt dat de provincie niet alleen zeggenschap heeft over de

voortgang. De aard van de projecten (innovatie) maakt dat de voortgang anders kan

verlopen dan de planning. De (fysieke) sluiting van de kennisinstituten gedurende de
lock-down heeft de veel innovatieve projecten vertraagd
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Gerelateerde besluitvorming
Voor wat betreft duurzaamheid zijn bestuurlijke toezeggingen gedaan in de vorm van ondertekening van
de Green Deals Duurzaam GWW en Duurzaam GWW 2.0. Voor wat betreft Smart Mobility zijn
toezeggingen gedaan naar de MRA.

Geplande activiteiten
Omschrijving

Verwachte
kosten

1.

Uitvoering geven aan het programma Smart mobility conform de MRA-agenda

€ 9.640.000

(2017) en coalitieakkoord (pag. 24)
Concreet zijn de volgende activiteiten in beeld:


De intelligente VerkeersRegelInstallatie (iVRI) voor optimale

doorstroming op een kruising


Gevolgen van Connected en zelfrijdende auto’s op de inrichtng

van onze infrastructuur


informatieuitwisseling tussen verkeerscentrales en de

serviceproviders en automotive (Europees project Socrates)





2a

Coöperative adaptive cruise control

Communicatietechnieken voertuigen en VRI’s

Interactie fietser met Smart Mobility-toepassingen
Verbeteren effectiviteit regionaal verkeersnetwerk
I-centrale

Uitvoering geven aan het programma duurzaamheid; onderdeel

€ 9.524.000

energiebesparing en -opwekking; passend op de Beleidsagenda Energietransitie
en de nota: “Perspectief voor zon in Noord-Holland”
Concreet zijn de volgende activiteiten in beeld:



LED verlichting langs provinciale wegen

een fietspad, of een deel hiervan, uitrusten met een

zonnepaneel-wegdek.


Het realiseren van een energie neutrale beweegbare brug

(Cruquius).
2b

Uitvoering geven aan het programma duurzaamheid; onderdeel circulair beheer
en bouwen. Dit past in het Ontwikkelperspectief Circulaire Economie,
vastgesteld door PS in juni 2017 en de GS-nota Verduurzaming Infrastructuur
(11/04/2017)
De provincie zet in op innovaties die veel impact hebben op grondstoffen- en
CO2-reductie
Concreet zijn de volgende activiteiten in beeld:
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Levensduurverlenging van het rijdek van beweegbare bruggen

(ISB)



Levensduurverlenging van beton door bescherming door mossen
Hergebruik van bouwmaterialen: Industrieel, Flexibel en

Demontabel (IFD), voor bruggen, viaducten, onderdoorgangen en
sluizen







Cement vervanger in beton (CO2 reductie)
Circulair bouw contract
Materialen paspoort

Asfalt met 4 maal langere levensduur: Epoxy Asfalt proef N240
Project geluidsvangrail (pilot N512, Egmond)

Biodynamische oever (dichte en diepe beworteling i.p.v.

beschoeiing of damwanden)

€ 22.464.000

Bestedingsplan reserve Openbaar Vervoer Projecten
In dit bestedingsplan wordt nader toegelicht hoe het college van Gedeputeerde Staten invulling
geeft aan de bestemming die Provinciale Staten aan de betreffende middelen gegeven hebben.
In dit bestedingsplan is het beginsaldo per 1 januari 2020 als startpunt genomen en indien van
toepassing zijn ook de geplande stortingen in de komende jaren toegevoegd. In voorkomende
gevallen lopen stortingen door tot na de weergegeven periode, en ook sommige projecten
hebben een looptijd die verder reikt dan de acht jaren die hierin zijn opgenomen. Om die reden
kan het voorkomen dat de geschatte kosten voor de activiteiten het beschikbare bedrag
overstijgt.
De jaarlijkse onttrekkingen aan de reserve zijn niet in dit overzicht opgenomen; deze komen
terug in de begroting en meerjarenraming
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4.5.1

Saldo per 1 januari 2020

€ 19.325.957

Totaal geraamde stortingen 2020 - 2027

€ 435.106.000

Totaal beschikbaar

€ 454.431.957
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Doel Reserve
Instellingsbesluit: Kaderbrief 2012
De reserve heeft als doel Reserveren van provinciale middelen voor de uitvoering van Visie

Openbaar Vervoer 2020 (Visie Openbaar Vervoer 2020, vastgesteld door PS op 6 februari
2012, punt 9 bij voordracht 03). Egalisatie van nog niet bestede middelen voor infrastructuur,
aanleg en constructie.
Aanvullende informatie
Hier wordt verwezen naar overige relevante informatie die betrekking heeft op deze reserve zoals:


Beleidsnota op basis waarvan de bestedingen uit deze reserve gepland worden:
Visie openbaar vervoer 2020

Bestuursakkoord Zero Emissie Regionaal openbaar vervoer per Bus

PS-besluit EHBOV-kit (Jeroen kun jij dit aanvullen met de juiste GS-nota en nr?)



Een globale initiële, indicatieve planning bij (over de voortgang kan in de jaarrekening

verantwoording worden afgelegd bijvoorbeeld over onderuitputting t.o.v. de kasraming).
o
o
o

Noord-Holland Noord tot medio 2028
Haarlem-IJmond tot september 2027

Gooi en Vecht tot medio 2021 huidige concessie, daarna start nieuwe concessie

periode
o


Investeringsuitgaven in buurtbussen en Zero emissie bussen, 2020-2024

Informatie over de complexiteit van het bereiken van het doel en de mate van invloed die

de provincie heeft.
o

De gevolgen van de aanwezigheid van het coronavirus zijn groot, ook voor het

openbaar vervoer in de concessies van de provincie Noord-Holland. De

Vervoerders en decentrale overheden hebben landelijk in het NOVB aangedrongen
op snelle duidelijkheid van het Rijk over voortzetting van de beschikbaarheids-

vergoeding in 2021. Naar verwachting is hierover in september 2020 (Prinsjesdag)
meer duidelijkheid.

De groei in het gebruik van het OV zoals we de laatste jaren landelijk zagen krijgt
door de coronacrisis een forse knauw. Niettemin zien wij een belangrijke rol

weggelegd voor het openbaar vervoer voor de bereikbaarheid en verduurzaming
van onze provincie. Onze inzet zal daarom niet alleen gericht zijn op het

opvangen van de gevolgen van corona maar juist ook op de verdere ontwikkeling
van het openbaar vervoer. Zodat de stijgende lijn in reizigersaantallen, zoals we
voor de coronacrisis zagen, weer snel wordt opgepakt.

Gerelateerde besluitvorming
Hier wordt, indien van toepassing, verwezen naar besluiten of afspraken die relevant zijn voor het
bestemmen van de middelen in deze reserve.
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1e en 2e Begrotingswijzing 2020



Aanbesteding Gooi en Vechtstreek 2021



Aanbesteding NHN 2018



Aanbesteding Haarlem-IJmond 2017



Buurtbus subsidies



Geplande activiteiten
Omschrijving

Verwachte
kosten

1.

Concreet zijn de volgende activiteiten in beeld:






2.

18.821.537

Vervangsopgave buurtbussen NHN

Investering buurtbussen Gooi& Vechtstreek
Marketing campagnes

Zero emissie investeringen in NHN en HIJ

Investering bedragen Zero emissie bussen

Uitvoering geven aan de wet Personen vervoer 2000 door het uitvoeren

435.610.420

van de bus concessies Haarlem-IJmond, Noord-Holland-Noord en Gooi en
Vechtstreek, inclusief proceskosten en subsidies Buurtbussen en ROCOV.
Totaal
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Bestedingsplan reserve Groen
In dit bestedingsplan wordt nader toegelicht hoe het college van Gedeputeerde Staten invulling geeft aan
de bestemming die Provinciale Staten aan de betreffende middelen gegeven hebben.
In dit bestedingsplan is het beginsaldo per 1 januari 2020 als startpunt genomen en indien van toepassing
zijn ook de geplande stortingen in de komende jaren toegevoegd. In voorkomende gevallen lopen
stortingen door tot na de weergegeven periode, en ook sommige projecten hebben een looptijd die verder
reikt dan de acht jaren die hierin zijn opgenomen. Om die reden kan het voorkomen dat de geschatte
kosten voor de activiteiten het beschikbare bedrag overstijgt.
De jaarlijkse onttrekkingen aan de reserve zijn niet in dit overzicht opgenomen; deze komen terug in de
begroting en meerjarenraming
Programma

5 Groen

Operationeel doel

5.1.1

Saldo per 1 januari 2020

€ 96.325.476

Totaal geraamde stortingen 2020 - 2027

€ 174.429.000

Totaal beschikbaar

€ 270.754.476

Doel reserve
Instellingsbesluit: Zomernota 2013

De reserve heeft als doel het realiseren van het in het hoofdstuk ‘Beschermen’ vastgelegde
beleid van de Agenda Groen (vastgesteld door Provinciale Staten d.d. 11 maart 2013) met
betrekking tot het Natuurnetwerk Nederland (NNN), Natura2000 en Programmatische Aanpak
Stikstof (PAS), verbindend groen, natuurcompensatie en recreatieve verbindingen. De
uitvoering wordt geprogrammeerd in het jaarlijks door PS vast te stellen geactualiseerde
Provinciaal Meerjarenprogramma Groen (PMG). De Reserve Groen is niet bedoeld voor het
financieren van het beheer van groengebieden.

Aanvullende informatie


Het Provinciaal Meerjarenprogramma Groen (PMG) is de voorloper van het huidige

Programma Natuurontwikkeling (PNO).


De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) bestaat niet meer als apart programma.

Stikstofmaatregelen zijn samengevoegd met andere herstelmaatregelen in Natura 2000

gebieden. De met beide programma’s gemoeid gaande budgetten zijn om die reden vanaf
2020 dan ook samengevoegd.
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De onttrekkingen aan deze reserve worden geprogrammeerd in het PNO en verwerkt op

de diverse begrotingsmomenten. Inhoudelijke en financiële verantwoording valt terug te
lezen in de Jaarstukken onder het Programma Groen.


In maart 2020 is het Regiebureau NNN opgericht, dat draagt zorg voor tijdige afronding

van het NNN. Het Regiebureau geeft op programmatische wijze sturing aan de NNNrealisatie. Het Regiebureau programmeert de projecten en activiteiten, stuurt op

grondverwerving en realisatie, bewaakt voortgang, start nieuwe projecten op, organiseert
de bemensing en komt met interventies om de NNN realisatie te versnellen. De gehele

restantopgave wordt ondergebracht in concrete projecten en gebiedsgerichte plannen.


De huidige berekeningen laten zien dat de binnen de Reserve Groen beschikbare

budgetten niet voldoende zijn om het NNN af te ronden.

Gerelateerde besluitvorming


Programma Natuurontwikkeling (PNO) 2020-2024 (VD-83) (1235439/1274513). PS 18-11-2019. (Het
Programma Natuurontwikkeling (PNO) 2021-2025 zal worden behandeld in PS 09-11-2020.)

Geplande activiteiten
Omschrijving: Verwachte kosten o.b.v. PNO 2020-2024 (PS 18-11-2019). Betreft

Verwachte

verwachte kosten voor de jaren 2020 t/m -2027.

kosten

1.

Grondverwerving

€ 167,5 milj.

2.

Projecten Regio’s (Kop van Noord-Holland, Alkmaar en omgeving, West-

€ 89,7 milj.

Friesland, Zuid-Kennemerland, Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland Zuid,
Gooi- en Vechtstreek)
3.

Nog te ramen inrichtingskosten

€ 26,2 milj.

4.

Processen o.a. Studiefaseprojecten, Verbinden en Ontsnipperen en Aanvullende

€ 35,9 milj.

grondkosten (onteigening en afkoop op beperkte schaal)
5.

Herstelmaatregelen PAS en Natura 2000 (samengevoegd, zie kopje

€ 15,2 milj.

‘Aanvullende informatie’)
6.

Uitvoeringsregelingen o.a. SKNL Functiewijziging, SKNL Inrichting, SKNL

€ 80,1 milj.

Kwaliteitsimpuls en UVR Bedrijfsverplaatsingen en overige subsidies.
Totaal
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Bestedingsplan reserve Groene uitweg
In dit bestedingsplan wordt nader toegelicht hoe het college van Gedeputeerde Staten invulling geeft aan
de bestemming die Provinciale Staten aan de betreffende middelen gegeven hebben.
In dit bestedingsplan is het beginsaldo per 1 januari 2020 als startpunt genomen en indien van toepassing
zijn ook de geplande stortingen in de komende jaren toegevoegd. In voorkomende gevallen lopen
stortingen door tot na de weergegeven periode, en ook sommige projecten hebben een looptijd die verder
reikt dan de acht jaren die hierin zijn opgenomen. Om die reden kan het voorkomen dat de geschatte
kosten voor de activiteiten het beschikbare bedrag overstijgt.
De jaarlijkse onttrekkingen aan de reserve zijn niet in dit overzicht opgenomen; deze komen terug in de
begroting en meerjarenraming
Programma

5 Groen

Operationeel doel

5.1.2

Saldo per 1 januari 2020

€ 24.131.000

Totaal geraamde stortingen 2020 - 2027

€0

Totaal beschikbaar

€ 24.131.000

Doel Reserve
Instellingsbesluit: Zomernota 2013

Het uitvoeren van het programma De Groene Uitweg. Dit programma heeft tot doel om de
landschappelijke kwaliteiten van de Vechtstreek te behouden en waar mogelijk te verbeteren.
Het programma maakt onderdeel uit van het pakket van Groen Blauwe investeringen die zijn
gekoppeld aan de uitvoering van het Stroomlijnalternatief Schiphol Amsterdam Almere (SAA).
Diverse projecten vallen onder de zes thema’s, zoals beschreven in de Noordvleugelbrief uit
2006. De thema’s zijn: Natuurboulevard / Waterberging Horstermeer / Recreatieve
vaarverbindingen / Fietspaden en -bruggen / Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse
Waterlinie / Behoud weidelandschap.

Aanvullende informatie
Het Programma GU is onderdeel van de Noordvleugelbrief van het Kabinet uit 2006 en is een set van
afspraken ter compensatie van de infrastructurele ingrepen aan de rijkswegen A6, A1 en A9.
Diverse projecten uit het programma zijn al gerealiseerd. Het programma gaat de afrondende fase in. Het
jaar 2020 werd gekenmerkt door het ontbinden van het convenant Naarden buiten de Vesting. De financiële
vrijval binnen de reserve Groene Uitweg die hierdoor is ontstaan blijft gelabeld aan de Groene
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Uitwegdoelstellingen en zal in de resterende maanden van 2020 worden gekoppeld aan de
uitvoeringsagenda voor het landschap, die onder regie van de Regio Gooi en Vechtstreek wordt opgesteld.
Besluitvorming over deze actualisatie vindt plaats -na het advies van de Stuurgroep Gooi en Vechtstreekdoor Gedeputeerde Staten. De wijzigingen in het programma worden meegenomen in de vaststelling en
begroting van het Programma Natuurontwikkeling 2022-2026.

Gerelateerde besluitvorming
Niet van toepassing

Geplande activiteiten
Omschrijving

Verwachte
kosten

1.



Het programma Groene Uitweg uitvoeren
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Bestedingsplan reserve Oostelijke Vechtplassen
In dit bestedingsplan wordt nader toegelicht hoe het college van Gedeputeerde Staten invulling geeft aan
de bestemming die Provinciale Staten aan de betreffende middelen gegeven hebben.
In dit bestedingsplan is het beginsaldo per 1 januari 2020 als startpunt genomen en indien van toepassing
zijn ook de geplande stortingen in de komende jaren toegevoegd. In voorkomende gevallen lopen
stortingen door tot na de weergegeven periode, en ook sommige projecten hebben een looptijd die verder
reikt dan de acht jaren die hierin zijn opgenomen. Om die reden kan het voorkomen dat de geschatte
kosten voor de activiteiten het beschikbare bedrag overstijgt.
De jaarlijkse onttrekkingen aan de reserve zijn niet in dit overzicht opgenomen; deze komen terug in de
begroting en meerjarenraming
Programma

5 Groen

Operationeel doel

5.1.3

Saldo per 1 januari 2020

€ 16.118.699
€ 11.464.000 stortingen van partners
(extern geld)
€ 17.041.000 overhevelingen vanuit

Totaal geraamde stortingen 2020 - 2027

de reserve Groen

Totaal beschikbaar

€ 44.623.899 (inclusief extern geld)

Doel Reserve
Instellingsbesluit: Begroting 2018

De reserve heeft als doel de toekomstige uitgaven voortvloeiend uit het Gebiedsakkoord
Oostelijke Vechtplassen te kunnen dekken.
In december 2017 is het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen getekend. Hierin
participeren naast Provincie Noord-Holland ook andere overheden, ondernemers,
watersportverbond, bewonersverenigingen, recreantenverenigingen en natuur- en
milieuorganisaties. Het gebiedsakkoord geeft invulling aan verschillende beleidsopgaven:
Natuur (Natuurnetwerk Nederland (NNN) en Natura 2000), Waterkwaliteitsverbetering
(Kaderrichtlijn Water (KRW)), Visie Waterrecreatie en Recreatieve verbindingen.

Aanvullende informatie
Het programma Oostelijke Vechtplassen is een complex 10-jarig programma met 21 partners,
het doel is het gezamenlijk aanpakken en oplossen van verschillende opgaven in het gebied.
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De kosten van het programma zijn geraamd op € 77,2 miljoen, met name gefinancierd door
bijdragen van PNH en 7 partners. Het merendeel van de projecten wordt uitgevoerd door PNH,
maar ook enkele partners voeren projecten uit. Zoals in de partnerovereenkomst afgesproken,
worden bijdragen jaarlijks overgemaakt naar het Groenfonds. Op basis van goedgekeurde
fasebudgetten en jaarprognoses, worden projectgelden periodiek uitbetaald.
Via een uitgebreide jaarlijkse voortgangsrapportage kan GS en PS de voortgang van het
gebiedsakkoord volgen. Deze voortgangsrapportage laat de stand van zaken, de financiële
voortgang en de bevindingen op het gebied van draagvlak en uitvoeringskracht zien.
Gerelateerde besluitvorming





Gebiedsakkoord OVP, ondertekend op 06-12-2017 (GS 10-10-2017)
Uitvoeringsprogramma OVP, ondertekend 06-12-2017

Partnerovereenkomst OVP, ondertekend op 20-11-2019

Programma Natuurontwikkeling (PNO) 2020-2024 (PS 18 november 2019, Voordracht 83-

2019)

Geplande activiteiten
Omschrijving

Verwachte
kosten

1.

Uitvoering geven aan de SOK/UVP, gericht op de pijlers Ontwikkelen
vrijetijdslandschap, Versterking ecologische waarden en Transitie recreatiesector.
Het programma bestaat uit de volgende 6 onderdelen:







Recreatieve verbindingen

8.688.000

Bagger & Zwevend slib

17.963.000

Versterking ecologische waarden

16.198.000

Proces en onderzoek

Bestrijding invasieve exoten
Transitie recreatiesector



Diversen



Totaal
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Bestedingsplan reserve landschap
In dit bestedingsplan wordt nader toegelicht hoe het college van Gedeputeerde Staten invulling geeft aan
de bestemming die Provinciale Staten aan de betreffende middelen gegeven hebben.
In dit bestedingsplan is het beginsaldo per 1 januari 2020 als startpunt genomen en indien van toepassing
zijn ook de geplande stortingen in de komende jaren toegevoegd. In voorkomende gevallen lopen
stortingen door tot na de weergegeven periode, en ook sommige projecten hebben een looptijd die verder
reikt dan de acht jaren die hierin zijn opgenomen. Om die reden kan het voorkomen dat de geschatte
kosten voor de activiteiten het beschikbare bedrag overstijgt.
De jaarlijkse onttrekkingen aan de reserve zijn niet in dit overzicht opgenomen; deze komen terug in de
begroting en meerjarenraming
Programma

5 Groen

Operationeel doel

5.3.2

Saldo per 1 januari 2020

€0

Totaal geraamde stortingen 2020 - 2027

€ 14.300.000

Totaal beschikbaar

€ 14.300.000

Doel Reserve
Instellingsbesluit: Begroting 2020

Investeren in groene ruimte voor rust en ontspanning in onze dichtbevolkte provincie.

Aanvullende informatie
-

In het Coalitieakkoord is € 10.300.000 gereserveerd voor het instellen van een

Landschapsfonds. In de Begroting 2021 is het voorstel opgenomen om in 2024 € 4
miljoen extra in de reserve te storten.
-

De Noord-Hollandse landschappen zijn waardevol en van belang voor de leefbaarheid,

voor rust en ontspanning. Ze verdienen daarom bescherming. Dit is geregeld in de

Omgevingsverordening. Daarnaast is in het Coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken!‘

opgenomen dat provincie Noord-Holland een Landschapsfonds instelt om te investeren in
het versterken van het landschap en het verbeteren van de toegankelijkheid ervan.
-

Planning: In 2020 onderzoeken wij hoe het Landschapsfonds kan worden vormgegeven en

brengen wij duidelijkheid in de besteding van de middelen. De besteding kan vanaf 2021
starten.
-

Samenwerking met belanghebbende partijen is van cruciaal belang voor een goede inzet

van de middelen en het komen tot uitvoering.
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Gerelateerde besluitvorming
Coalitieakkoord 2019-2023 ‘Duurzaam doorpakken!’

Geplande activiteiten
Omschrijving

Verwachte
kosten

1.

Uitvoering geven aan het in het coalitieakkoord benoemde
Landschapsfonds:
-

In 2020 is een inventarisatie gestart naar kansrijke projecten die

in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Landschapsfonds.
Hieruit wordt een aantal projecten geselecteerd. Per geselecteerd
project wordt, in samenwerking met belanghebbende partijen,

onderzocht wat nodig is om tot uitvoering te komen en worden

-

nadere afspraken gemaakt.

Een deel van de middelen komt in ieder geval ten goede aan de

liniedijken van de Stelling van Amsterdam (UNESCO). In 2020 is

onderzoek gedaan naar de herstelbehoefte van de liniedijken. De
volgende stap is het maken van een uitvoeringsprogramma.
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Bestedingsplan reserve cofinanciering Waddenzee
In dit bestedingsplan wordt nader toegelicht hoe het college van Gedeputeerde Staten invulling geeft aan
de bestemming die Provinciale Staten aan de betreffende middelen gegeven hebben.
In dit bestedingsplan is het beginsaldo per 1 januari 2020 als startpunt genomen en indien van toepassing
zijn ook de geplande stortingen in de komende jaren toegevoegd. In voorkomende gevallen lopen
stortingen door tot na de weergegeven periode, en ook sommige projecten hebben een looptijd die verder
reikt dan de acht jaren die hierin zijn opgenomen. Om die reden kan het voorkomen dat de geschatte
kosten voor de activiteiten het beschikbare bedrag overstijgt.
De jaarlijkse onttrekkingen aan de reserve zijn niet in dit overzicht opgenomen; deze komen terug in de
begroting en meerjarenraming
Programma

5 Groen

Operationeel doel

5.3.3

Saldo per 1 januari 2020

€ 3.320.742

Totaal geraamde stortingen 2020 - 2027

€ 18.974.000

Totaal beschikbaar

€ 22.294.742

Het totaal aan stortingen in de jaren 2020-2017 was € 21 miljoen. In het kader van de taakstelling worden
onderstaande bedragen in mindering gebracht op de stortingen:
2021: € 1.880.500
2024: € 145.500
Het totaal aan stortingen 2020-2017 wordt dus: € 21.000.000 minus € 2.026.000 = € 18.974.000

Doel Reserve
Instellingsbesluit: Zomernota 2011

Provinciale cofinanciering van projecten in het kader van de Waddenzee en de decentralisatie
van het Waddenfonds

Aanvullende informatie
Betreft cofinanciering projecten met tevens een financiële ondersteuning van het Waddenfonds. Het gaat
daarbij zowel om de tender regeling als om de majeure projecten vanuit (vooral) het
Investeringsprogramma Waddengebied (IKW). Tevens financiële reservering voor zeer diverse activiteiten
gerelateerd aan het Waddendossier waaronder proceskosten IKW eventuele projectondersteuning IKW.
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Notabene: De algemene zaken rond het Waddengebied worden in een apart exploitatiebudget opgenomen
en vallen buiten deze reserve.

Gerelateerde besluitvorming


Kaderbrief 2022, PS 08-07-2019, Voordracht 51-2019.



Investeringskader Waddengebied 2016-2026 (IKW), PS 03-10-2016, Voordracht 67-2016.



zie ook https://www.investeringskaderwaddengebied.nl/

Relaties met:


Omgevingsvisie (PS, 2018)



Decentralisatie Waddenfonds (2012 e.v.)



en in afstemming met verschillende gebieds- en sectorale programma’s zoals ‘De Kop Werkt!’, ‘De
Nieuwe Afsluitdijk’, ‘Programma Rijke Waddenzee (2012 e.v.)’

Geplande activiteiten
Omschrijving

Verwachte
kosten

1.

Projecten majeure opgave: Vermarkten Wadden
Werelderfgoed

1.571.575

2.

Projecten majeure opgave: Vitale Kust

7.405.000

5.

Projecten majeure opgave: Vitale Kust fase 2

3.

Projecten majeure opgave: Havenontwikkeling &
Natuurverbetering fase 1

1.405.974

4.

Projecten majeure opgave: Havenontwikkeling &
Natuurverbetering fase 2

8.500.000

6.

Projecten ecologie: Vis Koepelkosten Ruim baan voor vissen,
Vogels Fase 1 en 2

1.638.887

7.

Reservering Tenders en Swimway

325.000

8.

Proceskosten IKW

380.000

TOTAAL
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Bestedingsplan reserve Monumenten (Mr. F.J. Kranenburgfonds)
In dit bestedingsplan wordt nader toegelicht hoe het college van Gedeputeerde Staten invulling geeft aan
de bestemming die Provinciale Staten aan de betreffende middelen gegeven hebben.
In dit bestedingsplan is het beginsaldo per 1 januari 2020 als startpunt genomen en indien van toepassing
zijn ook de geplande stortingen in de komende jaren toegevoegd. In voorkomende gevallen lopen
stortingen door tot na de weergegeven periode, en ook sommige projecten hebben een looptijd die verder
reikt dan de acht jaren die hierin zijn opgenomen. Om die reden kan het voorkomen dat de geschatte
kosten voor de activiteiten het beschikbare bedrag overstijgt.
De jaarlijkse onttrekkingen aan de reserve zijn niet in dit overzicht opgenomen; deze komen terug in de
begroting en meerjarenraming
Programma

6 Economie, Cultuur en Welzijn

Operationeel doel

6.4.1

Saldo per 1 januari 2020

€ 5.184.000

Totaal geraamde stortingen 2020 - 2027

€ 36.478.000

Totaal beschikbaar

€ 41.662.000

Doel Reserve
Instellingsbesluit: voor 1989

a. verstrekken van restauratiesubsidies ten behoeve van rijksmonumenten
b. verstrekken van onderhouds- en restauratiesubsidies ten behoeve van provinciale
monumenten;
c. verstrekken van onderhoudssubsidies voor rijksmonumentale molens in Noord-Holland.

Aanvullende informatie
Niet van toepassing.

Gerelateerde besluitvorming
GS Nota 1318410/1318411
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Geplande activiteiten
Omschrijving

Verwachte
kosten

1.

UVR herbestemming/haalbaarheidsonderzoek

€ 675.000

Verduurzaming beschermde monumenten door middel van subsidiëring
haalbaarheidsonderzoeken en door financiering van uitvoering
2.

Actualisering provinciaal erfgoedregister

€ 394.000

3.

Loods Herbestemming

€ 1.200.000

4.

UvR Restauratie Rijksmonumenten.

€ 27.100.000

5.

Molens

€ 2.115.000

6.

UvR Onderhoud Provinciale Monumenten NH

€ 1.200.000

7.

UvR Restauratie Provinciale Monumenten

€ 3.200.000

8.

UvR Verduurzaming culturele instellingen (afgerond in 2020)

€ 2.000.000

9.

Uitvoering opdrachten, restauratie-opleidingstrajecten en verdere

€ 3.778.000

steun van onderhouds- en restauratieopgaven mede bepaald door
vraag en actualiteiten.
Totaal
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Bestedingsplan reserve Stelling van Amsterdam/Nieuwe
Hollandse Waterlinie

In dit bestedingsplan wordt nader toegelicht hoe het college van Gedeputeerde Staten invulling geeft aan
de bestemming die Provinciale Staten aan de betreffende middelen gegeven hebben.
In dit bestedingsplan is het beginsaldo per 1 januari 2020 als startpunt genomen en indien van toepassing
zijn ook de geplande stortingen in de komende jaren toegevoegd. In voorkomende gevallen lopen
stortingen door tot na de weergegeven periode, en ook sommige projecten hebben een looptijd die verder
reikt dan de acht jaren die hierin zijn opgenomen. Om die reden kan het voorkomen dat de geschatte
kosten voor de activiteiten het beschikbare bedrag overstijgt.
De jaarlijkse onttrekkingen aan de reserve zijn niet in dit overzicht opgenomen; deze komen terug in de
begroting en meerjarenraming
Programma

6 Economie, Cultuur en Welzijn

Operationeel doel

6.4.2

Saldo per 1 januari 2020

€ 7.284.400

Totaal geraamde stortingen 2020 - 2027

€0

Totaal beschikbaar

€ 7.284.400

Doel Reserve
Instellingsbesluit: Begroting 2019

De reserve heeft als doel het behoud van de Outstanding Universal Value’s (OUV) van het
UNESCO werelderfgoed Stelling van Amsterdam, het uitdragen en breed bekend maken van
deze waarde en de restauratie in combinatie met herontwikkeling van forten en andere
geschikte gebouwen langs de Stelling.

Aanvullende informatie
De basis voor de bestedingen uit deze reserve vormt het Uitvoeringsprogramma 2017 -2020 Stelling van
Amsterdam/Nieuwe Hollandse Waterlinie. De reserve bedroeg op 1 januari 2020
€ 7.284.400,-. Hiervan is € 4.500.000,- . gereserveerd voor diverse projecten waarover al besluitvorming door
Provinciale Staten over heeft plaatsgevonden. Dit zijn onder andere de restauratie van het fort bij
Hoofddorp, duurzaamheidsmaatregelen Pampus en herinrichting van het Vestingsplein te Muiden. Voor
de komende jaren resteert nog € 2.784.000,- in de reserve. Hier zijn al activiteiten voor gepland, er heeft
alleen nog geen besluitingvorming plaatsgevonden.
De provincie is zelf overigens geen initiatiefnemer van deze activiteiten. Dit zijn derden zoals gemeenten,
terrein beherende organisaties, stichtingen etc.. Deze partijen zijn ofwel eigenaar of pachter van onderdelen
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van de Stelling van Amsterdam (SvA) en Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW). De ervaring van de
afgelopen jaren leert dat restauratie en/of herbestemming van forten en andere onderdelen van de SvA en
de NHW langdurige trajecten zijn met veel financiële en procedurele onzekerheden. In de regel lopen
projecten dan ook vertraging op ten opzichte van de oorspronkelijke planning. De provincie ondersteunt
deze projecten behalve financieel ook door het betrekken van benodigde partijen zoals de Rijksdienst voor
Cultureel Erfgoed.

Gerelateerde besluitvorming
De middelen uit de reserve Stelling van Amsterdam/Nieuwe Hollandse Waterlinie worden besteed door
middel van subsidies. Dit gaat altijd via een ‘subsidie buiten uitvoeringsregeling’. Provinciale Staten nemen
twee keer per jaar een besluit over deze subsidies.

Geplande activiteiten
Omschrijving

Verwachte
kosten

Herbstemming en restauratie onderdelen Stelling van Amsterdam/Nieuwe
Hollandse Waterlinie, zoals de restauratie van het fort bij Hoofddorp,
duurzaamheidsmaatregelen Pampus en herinrichting van het Vestingsplein te
Muiden
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Bestedingsplan reserve Herstructurering bedrijventerreinen
In dit bestedingsplan wordt nader toegelicht hoe het college van Gedeputeerde Staten invulling geeft aan
de bestemming die Provinciale Staten aan de betreffende middelen gegeven hebben.
In dit bestedingsplan is het beginsaldo per 1 januari 2020 als startpunt genomen en indien van toepassing
zijn ook de geplande stortingen in de komende jaren toegevoegd. In voorkomende gevallen lopen
stortingen door tot na de weergegeven periode, en ook sommige projecten hebben een looptijd die verder
reikt dan de acht jaren die hierin zijn opgenomen. Om die reden kan het voorkomen dat de geschatte
kosten voor de activiteiten het beschikbare bedrag overstijgt.
De jaarlijkse onttrekkingen aan de reserve zijn niet in dit overzicht opgenomen; deze komen terug in de
begroting en meerjarenraming
Programma

6 Economie, Cultuur en Welzijn

Operationeel doel

6.5.1

Saldo per 1 januari 2020

€ 4.032.000

Totaal geraamde stortingen 2020 - 2023

€ 10.000.000

Taakstelling reserve (kaderbrief 2021)

€ 3.479.000

Totaal beschikbaar

€ 10.553.000

Doel Reserve

Bij de Laatste begrotingswijziging 2010 is besloten om de bestemmingsreserve
‘Herstructurering Bedrijventerreinen’ opnieuw in te stellen. Dit in verband met het convenant
bedrijventerreinen 2010–2020 en de decentralisatie hiervoor van de zogenaamde TOPPERmiddelen. Het Rijk heeft de middelen beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van het
Provinciaal Herstructureringsprogramma.

Instellingsbesluit: Laatste begrotingswijziging 2010
Aanvullende informatie
In het coalitieakkoord "Duurzaam doorpakken" hebben Gedeputeerde Staten besloten tot
continueren van subsidieregelingen voor herstructurering van bedrijventerreinen en
winkelgebieden en hiervoor voor deze collegeperiode € 10 mln. beschikbaar gesteld. Op 11
februari 2020 hebben zij in lijn hiermee besloten hoe dit bedrag dan te besteden. Als uitwerking
hiervoor zijn drie uitvoeringsregelingen opgesteld, alle ten behoeve van verbetering van
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werklocaties. Het gaat dan om een subsidieregeling HIRB (Herstructurering en Intelligent
Ruimtegebruik Bedrijventerreinen), een subsidieregeling OTW (Ondersteuning
Toekomstbestendige Werklocaties), en een subsidieregeling Toekomstbestendige
Winkelgebieden.

Gerelateerde besluitvorming



GS besluit (1359663/1359665) 11 februari 2020 over invulling HIRB programma

Besluit kaderbrief 2021 tot vermindering reserve ihkv afspraak taakstelling reserves

coalitieakkoord

Geplande activiteiten
Omschrijving
totaal te besteden
1.

UVR HIRB fysieke maatregelen

Verwachte kosten

€ 10.553.000
€

6.000.000

Voor de UVR HIRB is € 1,5 mln. per jaar beschikbaar. Deze UVR wordt
jaarlijks opengesteld voor aanvragen die vervolgens in een

tenderprocedure worden beoordeeld. De regeling is bedoeld voor
fysieke herstructurering van bedrijventerreinen waarbij met name
extra aandacht voor duurzaamheidsmaatregelen.

2.

UVR Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties

€

1.700.000

€

1.700.000

€

500.000

€

100.000

De UVR OTW heeft een jaarlijks budget van € 425.000,- en wordt
ingezet voor (procesmatige) ondersteuning t.b.v. het
toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen. Focus ligt ook hier
op duurzaamheid, en daarnaast ook op beheer
3.

UVR Winkelgebieden
Voor de UVR Winkelgebieden wordt jaarlijks ook € 425.000,- ingezet voor de
verbetering/toekomstbestendig maken van winkelgebieden. Focus ligt
daarbij op de thema’s leegstand, verduurzaming, en samenwerking.

4.

Pilots verblijfsrecreatie
Voor verblijfsrecreatiegebieden wordt via pilots eerst nader gekeken hoe de
inzet het best vorm kan worden gegeven. Hiervoor is in 2020 € 50.000,vrijgemaakt, en vervolgens in de jaren daarna € 150.000,- per jaar voor de
vervolgaanpak

5.

Onderzoek regionale visies kennisbijeenkomsten
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Tenslotte wordt € 100.000,- van het totale bedrag van € 10 mln. ingezet voor
ondersteunende activiteiten t.b.v. het werklocatiebeleid, zoals het uitvoeren
van onderzoeken en het organiseren van kennisbijeenkomsten en dergelijke.
6.

Overige maatregelen en onvoorzien
Binnen het doel van de reserve, is mede gezien de ontwikkelingen in de
economie (kantoorgebruik, thuiswerken, detailhandel etc) ruimte gehouden
voor het kunnen financieren van beleidsmatige inzet op actuele ontwikkelingen.
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Bestedingsplan reserve MKB instrumenten
In dit bestedingsplan wordt nader toegelicht hoe het college van Gedeputeerde Staten invulling geeft aan
de bestemming die Provinciale Staten aan de betreffende middelen gegeven hebben.
In dit bestedingsplan is het beginsaldo per 1 januari 2020 als startpunt genomen en indien van toepassing
zijn ook de geplande stortingen in de komende jaren toegevoegd. In voorkomende gevallen lopen
stortingen door tot na de weergegeven periode, en ook sommige projecten hebben een looptijd die verder
reikt dan de acht jaren die hierin zijn opgenomen. Om die reden kan het voorkomen dat de geschatte
kosten voor de activiteiten het beschikbare bedrag overstijgt.
De jaarlijkse onttrekkingen aan de reserve zijn niet in dit overzicht opgenomen; deze komen terug in de
begroting en meerjarenraming
Programma

6 Economie, Cultuur en Welzijn

Operationeel doel

6.5.2

Saldo per 1 januari 2020

€ 7.650.000

Totaal geraamde stortingen 2020 - 2023

€ 12.000.000

Totaal beschikbaar

€ 19.650.0001

Doel Reserve
Instellingsbesluit: Begroting 2019

De reserve heeft als doel financiële dekking te bieden aan de MKB innovatie-instrumenten

Aanvullende informatie
In het coalitieakkoord Duurzaam Doorpakken staat beschreven dat de provincie middelen beschikbaar stelt
om over de volle breedte duurzame innovatie te stimuleren. Deze middelen zijn verdeeld over
verschillende innovatie-instrumenten die door het vorige college zijn vastgesteld. Hier gaat het om
activiteiten als het Programma Investeringsgereed MKB Noord-Holland (PIM), GO NH!, de
Uitvoeringsregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT-regeling), het Innovatiefonds NoordHolland en het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland.

Gerelateerde besluitvorming


GS besluit 7 januari 2020 om GO!NH en PIM voort te zetten

Daarnaast ontvangt de provincie vanwege de MKB samenwerkingsagenda met Rijk, specifiek voor
de MIT regeling cofinanciering. Deze rijksfinanciering is achteraf en verdeeld door de tijd en
afhankelijk van de verstrekte subsidies. De provinciale reserve financiert voor.
1
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GS besluit 10 maart 2020 voor uitvoering MIT

GS besluiten 21 april 2020 tot uitvoering COL (via Innovatiefonds NH) en 1 september

2020 (kosten voor COL)

Geplande activiteiten
1

Versnellingsprogramma GO!-NH opdrachten

€ 750.000

2

Investeringsgereedprogramma PIM

€ 2.000.000

3

MKB ondersteunende activiteiten bijvoorbeeld gericht op internationaal

€ 427.500

groeivermogen (Globalisers) en netwerkvergroting van innovatieve MKB’ers.
4

COLNH

€ 600.000

De Corona Overbruggingslening in Noord-Holland (COLNH) wordt
uitgevoerd onder regie van InnovatiefondsNH. Er is rekening mee gehouden
dat mogelijke exploitatietekorten uit de reserve gedekt kunnen worden en dat
via een lening voorfinanciering van de uitvoerings-/beheerskosten mogelijk
wordt gemaakt.
5

het Innovatiefonds Noord-Holland (INH)

7.850.000

6

MIT Subsidiergeling

9.000.000

De UVR MIT-regeling is een samenwerking met het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat. De provincie stelt hiervoor €3 miljoen
beschikbaar (de regeling loopt tot 2022).
Het ministerie verdubbelt dit bedrag, waardoor er jaarlijks €6 miljoen
beschikbaar is. De regeling is bedoeld voor ondernemers in de vroege fase
van innovatie: haalbaarheidsprojecten en Research and Development
samenwerkingsprojecten (R&D samenwerkingsprojecten). Voor
haalbaarheidsprojecten is jaarlijks €1.728.000 beschikbaar voor ondernemers.
Voor R&D samenwerkingsprojecten is er jaarlijks €4.032.000 beschikbaar
waarbij aanvragen worden beoordeeld in een tenderprocedure. Tevens wordt
een deel besteed aan uitvoeringskosten.
Totaal
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Bestedingsplan reserve Duurzame Landbouw
In dit bestedingsplan wordt nader toegelicht hoe het college van Gedeputeerde Staten invulling geeft aan
de bestemming die Provinciale Staten aan de betreffende middelen gegeven hebben.
In dit bestedingsplan is het beginsaldo per 1 januari 2020 als startpunt genomen en indien van toepassing
zijn ook de geplande stortingen in de komende jaren toegevoegd. In voorkomende gevallen lopen
stortingen door tot na de weergegeven periode, en ook sommige projecten hebben een looptijd die verder
reikt dan de acht jaren die hierin zijn opgenomen. Om die reden kan het voorkomen dat de geschatte
kosten voor de activiteiten het beschikbare bedrag overstijgt.
De jaarlijkse onttrekkingen aan de reserve zijn niet in dit overzicht opgenomen; deze komen terug in de
begroting en meerjarenraming
Programma

6 Economie, Cultuur en Welzijn

Operationeel doel

6.5.4

Saldo per 1 januari 2020

€ 928.245

Totaal geraamde stortingen 2020 - 2027

€0

Totaal beschikbaar

€ 928.245

Doel Reserve
Instellingsbesluit: Begroting 2019

Modernisering en verduurzaming glastuinbouw NH. Besteding vindt plaats in de
glasconcentratiegebieden, zoals duurzame fysieke investeringen in onder andere Greenport
Aalsmeer. Een deel van deze reserve is bestemd voor de cofinanciering POP3 aangaande
verplaatsingsregeling glastuinbouw.

Aanvullende informatie
In 2008 is besloten over de Tweede Investeringsimpuls Noord-Holland (TWIN-H 2) en daarbij is
voor Greenport Aalsmeer een bedrag van € 10 miljoen gereserveerd. In 2019 is de reserve

TWIN-H opgeheven en het saldo overgeheveld naar verschillende andere reserves, waarbij het
saldo voor Greenport Aalsmeer is overgeheveld naar de nieuw ingestelde ‘Reserve Duurzame
landbouw’.

2

De doelstellingen van TWIN-H ISV concentreren zich op kwaliteit van de woningvoorraad en leefomgeving en
menging van functies met daarin aandacht voor sociale en fysieke functies. Er is daarbij sprake van herstructurering
en/of transformatie van functies. Bij voorkeur is er sprake van verdichting en intensivering van ruimtegebruik
enerzijds en verhoging van de kwaliteit van de openbare ruimte anderzijds. De gelden in de ‘Reserve duurzame landbouw’
zijn bestemd voor dit vanuit TWIN-H gestelde doeleinde.
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Met een nieuwe Ruimtelijk economische visie Greenport Aalsmeer 2015-2025 en bijbehorende
uitvoeringsagenda was in 2016 een actualisatie nodig van het TWIN-H uitvoeringsprogramma

om aan te kunnen sluiten op de nieuw gemaakte regionale afspraken en acties. Het beleidsdoel
bleef ongewijzigd, namelijk het moderniseren van het glasareaal.

Doel van de actualisatie van het TWIN-H programma Greenport Aalsmeer was om de middelen
breder in te kunnen zetten dan het besluit uit 2008. Het onderdeel Verplaatsing van

glastuinbouwbedrijven zou dan ook kunnen worden ingezet buiten de Greenport Aalsmeer.
Door een deel van de TWIN-H middelen te koppelen aan POP3 middelen (EU) kon er een

subsidieregeling uitgevoerd worden voor de verplaatsing van glastuinbouwbedrijven in geheel
Noord-Holland. Het onderdeel Herstructurering/Modernisering bleef wel gekoppeld aan de
opgave in Greenport Aalsmeer.

Gerelateerde besluitvorming
GS nota 1167828 1167883

Geplande activiteiten

1.

Omschrijving

Verwachte kosten

De begrotingswijziging in 1e kwartaal 2021 zal worden gebruikt om de Reserve

Nader te bepalen

Duurzame Landbouw voor cofinanciering van POP-middelen in te zetten, in lijn
met de doeleinden TWIN-H middelen, nl verplaatsing van glastuinbouwbedrijven.
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Bestedingsplan reserve Europese landbouwprojecten
landbouwsubsidies

In dit bestedingsplan wordt nader toegelicht hoe het college van Gedeputeerde Staten invulling geeft aan
de bestemming die Provinciale Staten aan de betreffende middelen gegeven hebben.
In dit bestedingsplan is het beginsaldo per 1 januari 2020 als startpunt genomen en indien van toepassing
zijn ook de geplande stortingen in de komende jaren toegevoegd. In voorkomende gevallen lopen
stortingen door tot na de weergegeven periode, en ook sommige projecten hebben een looptijd die verder
reikt dan de acht jaren die hierin zijn opgenomen. Om die reden kan het voorkomen dat de geschatte
kosten voor de activiteiten het beschikbare bedrag overstijgt.
De jaarlijkse onttrekkingen aan de reserve zijn niet in dit overzicht opgenomen; deze komen terug in de
begroting en meerjarenraming
Programma

6 Economie, Cultuur en Welzijn

Operationeel doel

6.5.5

Saldo per 1 januari 2020

€ 1.113.755

Totaal geraamde stortingen 2020 - 2027

€ 250.000

Totaal beschikbaar

€ 1.363.755

Doel Reserve
Instellingsbesluit: Zomernota 2015

Cofinanciering en uitvoeringskosten Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
(ELFPO-POP3) en Europees Fonds Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV). De programma’s POP3
en EFMZV zijn gereed. Naast dat de middelen uit de reserve worden ingezet voor realiseren
van provinciaal beleid voor met name landbouw en visserij, zijn ze ook bestemd voor de
uitvoeringskosten van RVO die de functie vervult van beheersautoriteit en betaalorgaan om de
Europese bijdrage aan de subsidie EU-conform uit te voeren.

Aanvullende informatie
De uitvoering van POP3 is onderdeel van de decentralisatie van het Natuurbeleid. De afspraken over het
huidige POP3 zijn vastgelegd in het Convenant Uitvoering POP3 (487573/489838, Sc 8991) dat provincies en
rijk in december 2014 hebben ondertekend en de ministeriële regeling uitvoering ELFPO 2014-2020 (5
februari 2015, nr. WJZ / 14108646).
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Gerelateerde besluitvorming
De reserve € 9,8 mln is in 2018 verhoogd met € 2,5 mln omdat de uitvoeringskosten toenamen en wij meer
EU budget kregen toegedeeld. De Europese Commissie heeft in december 2019 een voorstel gepresenteerd
om het POP3 te verlengen. Op 28 mei 2020 hebben Rijk, IPO en Unie van waterschappen een besluit
genomen over de invulling en verdeling van de EU middelen voor de jaren 2021 en 2022. Deze afspraken
worden uiterlijk in december 2020 verlengd.

Geplande activiteiten
Omschrijving

Verwachte
kosten

1.

POP3 onderdeel Jonge landbouwers dec. 2019 1301495-1301497
POP3 onderdeel Jonge landbouwers dec. 2020 (vrijval 2016)
POP3 onderdeel Openstelling LEADER-projecten 2020 (vrijval 2016-2019)

2.

Uitvoeringskosten RVO 487573/489838, 547348/559055

3.

Verdere uitvoering POP3 binnen huidige programma, inclusief verwerking
(uitkering van subsidie vanwege) toegekende bezwaren.
Totaal
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Bestedingsplan reserve Go-gelden
In dit bestedingsplan wordt nader toegelicht hoe het college van Gedeputeerde Staten invulling geeft aan
de bestemming die Provinciale Staten aan de betreffende middelen gegeven hebben.
In dit bestedingsplan is het beginsaldo per 1 januari 2020 als startpunt genomen en indien van toepassing
zijn ook de geplande stortingen in de komende jaren toegevoegd. In voorkomende gevallen lopen
stortingen door tot na de weergegeven periode, en ook sommige projecten hebben een looptijd die verder
reikt dan de acht jaren die hierin zijn opgenomen. Om die reden kan het voorkomen dat de geschatte
kosten voor de activiteiten het beschikbare bedrag overstijgt.
De jaarlijkse onttrekkingen aan de reserve zijn niet in dit overzicht opgenomen; deze komen terug in de
begroting en meerjarenraming
Programma

7 Financiën en Bedrifjsvoering

Operationeel doel

7.2.5

Saldo per 1 januari 2020

€ 3.037.713

Totaal geraamde stortingen 2020 - 2027

€0

Totaal beschikbaar

€ 3.037.713

Doel Reserve
Instellingsbesluit: Zomernota 2016

De reserve is bedoeld om uitvoering te geven aan de inzet van decentrale
arbeidsvoorwaarden-gelden door het Georganiseerd Overleg.

Aanvullende informatie
De GO-gelden zijn voornamelijk bedoeld om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te
vergroten door een Talentbudget beschikbaar te stellen waarmee medewerkers zich kunnen
ontwikkelen.
Alle medewerkers die op 1 juli 2017 in vaste dienst waren kunnen aanspraak maken op een
budget van € 4.000,- die zij in een periode van 5 jaar kunnen besteden aan een opleiding die hun
duurzame inzetbaarheid vergroten. Dit zijn 901 medewerkers.
Het restantbudget is ingezet om de organisatie van het Talentbudget te bekostigen.
Gerelateerde besluitvorming
De oorsprong van de GO-gelden ligt in een akkoord tussen werkgever en vakbonden over de
afkoop van decentrale arbeidsvoorwaardengelden en de restant POB-gelden uit 2015. De
zeggenschap van deze gelden ligt derhalve bij het Georganiseerd Overleg.
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Geplande activiteiten
Omschrijving

Verwachte
kosten

1.

Uitvoering geven aan het Talentbudget.
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