Advies commissie NLG:
De Voordracht eerste Begrotingswijziging 2021

Uittreksel van het concept-verslag NLG 08-02-2021:
5. A-agenda Financiën
5.a

Financiën, Infrastructuur, Landbouw, Milieu: Voordracht Eerste begrotingswijziging 2021 (A-agenda
NLG 8-2-2021, EFB en M&B 15-2-2021)

De voorzitter deelt vooraf mede dat in de commissie NLG niet beslist zal worden of dit agendapunt een

hamerstuk of een bespreekstuk wordt. Al het besprokene zal meegegeven worden aan de commissie EFB.
De voorzitter geeft het woord aan de Statenleden voor hun inbreng in eerste termijn.

Eerste termijn
De heer De Wit (VVD) wil drie punten aanstippen, te beginnen met het budget voor de Natuur Netwerk
Nederland (NNN). Wat de VVD betreft hoeft dat budget zeker niet geheel op als immers andere

beleidsinstrumenten dan de schadeloosstelling kunnen worden ingezet. Het is wellicht nu nog te vroeg om te
vragen hoe het met de gesprekken daaromtrent staat, maar de VVD zal daar zeker op een later moment op
terugkomen.

Het tweede punt betreft de 1 miljoen vanuit het programma Tata Steel voor de komende vier jaar. De VVD is
het volledig eens met de wijziging als onderdeel van dat programma en is nieuwsgierig naar de resultaten,

met name voor de bewoners en de omgeving van Tata Steel. Hierover zal nader gesproken worden tijdens de
uitloopvergadering op donderdag 11 februari a.s.

Het derde punt betreft de POP3-gelden. De VVD is blij dat hier uiteindelijk budget voor is geregeld. Zij is

benieuwd hoe de sector hierop gereageerd heeft en wat de verwachting voor de benutting van dat budget is
en hoe dat bijdraagt aan de provinciale doelstellingen. Uit zijn directe omgeving zijn voorbeelden bekend

zoals de Jonge Boeren Vereniging, waar duurzame initiatieven uiteindelijk niet ondersteund worden doordat
de regels van de subsidieverordening dusdanig in elkaar zitten dat bedrijven buiten de boot vallen. De VVD

vindt dat zonde en vraagt hier nogmaals aandacht voor, om ervoor te zorgen dat het budget niet op de plank
blijft liggen.

Mevrouw Jellema (PvdA) ziet af van haar inbreng.
Mevrouw Kapitein (D66) meent dat de begrotingswijziging fors maar niet onverwacht is. D66 staat erachter
dat er extra miljoenen gereserveerd gaan worden voor de NNN-realisatie.

Mevrouw Hoogendoorn (CU) is blij dat door deze begrotingswijziging een bedrag van 5 miljoen euro naar de

reserve Europese landbouwprojecten gaat. De ChristenUnie is benieuwd of dit positieve gevolgen zal hebben
voor de regeling voor jonge landbouwers (Jola-regeling), een subsidie die Noord-Holland net als alle andere
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provincies beschikbaar stelt voor jonge boeren. De provincie Noord-Holland heeft dit jaar slechts €40.000

beschikbaar gesteld. Wetende dat de subsidies variëren van €10.000 tot €20.000 per geval, betekent dit dat

er twee tot vier jonge boeren kunnen worden ondersteund. Er is nu zo'n kleine kans dat een dergelijk verzoek
wordt gehonoreerd, waardoor het de jonge boeren over het geheel niet stimuleert om zich aan te melden. In
de provincie Zuid-Holland is er €30.000 beschikbaar. Noord-Holland stelde vorig jaar nog €240.000

beschikbaar. De ChristenUnie verneemt graag of de huidige reservering benut gaat worden voor de Jola-

regeling. Aangezien de inschrijftermijn in de maand februari al eindigt, zou het mooi zijn als gedeputeerde

hier nog een uitspraak over kan doen, zodat jonge boeren zich alsnog op de valreep gestimuleerd voelen om
zich aan te melden.

De heer Zoon (PvdD) ziet dat er ruim 5 miljoen euro gereserveerd is voor het graven van een vijver in PARK21.
Deze zal vast voldoen aan het luchthavenindelingsbesluit. Dat wil echter nog niet zeggen dat het een goed
idee is om een vijver te graven onder de rook van Schiphol. In de technische beantwoording geven GS aan
hier geen invloed op te hebben. Welke randvoorwaarden worden dan gesteld aan de subsidieverlening? Er

moet namelijk wel extra subsidie worden verleend voor de ganzentelling. Waar heeft de provincie dan wel
invloed op?

De heer Cardol (GL) ziet af van zijn inbreng.
De heer Van Tiggelen (PVV) constateert dat in de begrotingswijziging vele miljoenen vrijgemaakt worden voor
duurzaamheidsgeneuzel en tekentafelnatuur. De PVV kan dat niet ondersteunen, aangezien nut en noodzaak

haars inziens ontbreken. Het college verwacht in de periode tot en met 2024 jaarlijks ongeveer 1 miljoen aan
extra kosten te zullen maken voor de uitvoering van het Programma Tata Steel. Kan de gedeputeerde
aangeven waarvoor dit geld precies gebruikt wordt?

Kijkende naar het vorige besluit kan de PVV sowieso niet instemmen met de deelbesluiten 1, 2, 3e en 3f.
Mevrouw Koning-Hoeve (CDA) bedankt GS voor het heldere overzicht van de begrotingswijziging en voor de

goede verwerking van de toezegging voor het herstellen van de cofinanciering van de POP3-gelden. Het CDA
gaat ermee akkoord dat GS jaarlijks 1 miljoen euro willen inzetten voor de VTH-taken van Tata Steel.

Vanwege de onrust onder de bewoners en de diverse overschrijdingen van toegestane emissies is dat zeker
nu belangrijk.

Het CDA heeft een aarzeling bij de 43 miljoen euro extra voor de realisatie van de NNN. Als het geld wordt

ingezet voor volledige schadeloosstelling van verkopers van gronden die op vrijwillige basis willen verkopen,
dan is het voor het CDA akkoord. Gedeputeerde geeft echter aan het geld ook te willen inzetten voor

gedwongen onteigening. Dat kan het CDA niet steunen. TBO's geven zelf aan dat ze boeren nodig hebben

voor het beheer binnen het NNN. Het verkenningsjaar zou gebruikt worden om te zorgen dat in overleg met

alle partijen agrarisch natuurbeheer binnen NNN ook na 2022 goed uitgevoerd kan worden. Dat proces is nog
niet klaar. Sommige doelstellingen in natuurgebieden zijn niet haalbaar zonder agrarisch gebruik, stellen GS
ook zelf in de documenten over stikstofaanpak. Het kan toch niet zo zijn dat gedeputeerde alleen

overeenstemming wil met TBO's en dat zij agrariërs op de gronden in het NNN die al eeuwen het beheer

uitvoeren, niet serieus neemt. Wat is het streven van de gedeputeerde en hoe gaat zij deze financiën inzetten?
Het CDA maakt zich ook zorgen over de geluiden van boeren uit het NNN die aangeven dat er onhaalbare
wensen zijn rond het gebruik van vaste mest en dat de schadeloosstelling voor verhuizen uit het NNN zo

minimaal is dat ze niet in staat zijn om met de uitgekeerde bedragen elders land terug te kopen. Hoe wordt
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de waarde van de landerijen dan bepaald? Het CDA hoort daar graag de visie van gedeputeerde op. Hoe gaat
gedeputeerde Rommel die 43 miljoen inzetten? Stelt zij daarvoor redelijke eisen aan de agrarische sector?

De voorzitter bedankt de Statenleden voor hun inbreng en geeft als eerste het woord aan gedeputeerde Zaal
(D66) voor haar beantwoording.

Beantwoording door gedeputeerde Zaal (D66):

De vragen aan het adres van gedeputeerde Zaal hadden vooral betrekking op POP3, in het bijzonder op de

jonge boeren die aanvragen doen op basis van de Jola-regeling. Gedeputeerde Zaal bedankt iedereen die blij
is met de POP3-gelden. Het is heel belangrijk dat de provincie die gelden uit Europa ook voor haar agrarisch
kan verzilveren. Er is een transitieperiode van twee jaar (2021-2022). In 2023 is er een nieuw GOB. Dit

betekent dat de provincie weinig invloed heeft op de nieuwe regeling, aangezien deze een voortzetting is van
de oude regeling. De voorwaarden worden landelijk vastgesteld. De provincie zit daarbij wel aan tafel, maar
er zijn altijd meerdere partijen. Tijdens het vervolg zal er aandacht zijn voor de punten die de

commissieleden NLG meegeven, ook ten aanzien van de jonge boeren en de duurzaamheidsmaatregelen (die
overigens wel heel duidelijk in de POP3-regeling zitten).

Daarnaast komt er de komende jaren ook nog geld uit het uit Economisch herstelfonds voor de agrarische

sector, zodat er nog wat extra middelen die landelijk verdeeld worden. Het bedrag van €40.000 ten aanzien

van de jonge boeren is wat er overgebleven is. Gedeputeerde zegt toe dat GS aan de hand van de aanvragen
zullen kijken of het plafond van het voor de jonge boeren gereserveerde bedrag verhoogd kan worden. Het

voorstel is dat mensen zich gewoon aanmelden. Een en ander is dan wel altijd afhankelijk van de vraag of ze
aan de voorwaarden voldoen. Maar er is eventueel nog ruimte om het plafond voor de jonge boeren later dit
jaar te verhogen indien blijkt dat er veel meer animo is dan het bedrag dat er nu voor staat.
Beantwoording door gedeputeerde Rommel (VVD):

Het CDA stelde een vraag met betrekking tot de 43 miljoen euro extra voor de realisatie van de NNN. GS

zullen de lijn volgen die ook in de realisatiestrategie staat. Deze hebben PS vorig jaar ontvangen. De volledige
schadeloosstelling hangt vast aan een onteigeningsprocedure. Gedeputeerde verwijst de Statenleden derhalve
graag naar de realisatiestrategie.

Het CDA heeft voorts vragen gesteld over de pilots voor het NNN. Gedeputeerde Rommel stelt voor om deze
te behandelen bij de rondvraag.

De voorzitter stemt daarmee in.
Op de vraag van de heer Zoon (PvdD) over de vijver bij PARK21 komt gedeputeerde Rommel graag op een
later moment terug, aangezien zij deze nog niet behandeld heeft in haar portefeuille.
Beantwoording door gedeputeerde Olthof (PvdA):

De heer Van Tiggelen (PVV) vroeg naar de extra middelen van Tata Steel. Gedeputeerde zou hem

dienaangaande graag verwijzen naar het programma Tata Steel en de uitvoeringsagenda die op 14 januari jl.
in de commissie NLG zijn besproken. Daarin staat uitgebreid beschreven waar de middelen naartoe gaan.
De voorzitter bedankt de gedeputeerden voor hun beantwoording. Er is geen behoefte aan een tweede
termijn.
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De commissie EFB is leidend in dit agendapunt. Zij zal bepalen of dit een hamerstuk dan wel een

bespreekpunt wordt. De opmerkingen die in de commissie NLG zijn gemaakt, zullen aan haar worden
doorgegeven.

