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Stigter

1. Onze accountant heeft een aantal aanbevelingen
over ICT beveiliging gedaan, waarover in de
rekeningencommissie is afgesproken dat deze in de
commissie gesteld gingen worden: Wat doet het
college met de aanbevelingen over de ICT beveiliging
van de accountant in hun jaarrapport?

Antwoord 1:
De geconstateerde bevindingen worden
onderschreven, maar de IT-auditor
bureau Noordbeek vult de scope van
het onderzoek ruimer in dan
noodzakelijk voor de
jaarrekeningcontrole, zodat niet altijd
duidelijk is in hoeverre de
aandachtspunten echt een risico
vormen voor de jaarrekening. Een
nadere duiding van die risico’s en de
beperking van de IT-audit tot de scope
van de jaarrekeningcontrole wordt door
ons als noodzakelijk gezien bij
toekomstige onderzoeken.

Datalekken BIJ 12

De geconstateerde bevindingen geven
een basis voor verdere invulling van
onze controle op en regie over onze ITomgeving. Met behulp van de
auditopvolgingslijst wordt periodiek
bijgehouden en gerapporteerd hoe het
daarmee staat en worden de nodige
acties gepland. Alle aanbevelingen
worden gescheiden naar bestuurlijke en
ambtelijke aanbevelingen en de
bestuurlijke aanbevelingen worden
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tweemaal per jaar – per 1 maart en per
1 september – aan GS en PS voorgelegd.

a)

b)

Bijvoorbeeld de penetratietesten. Deze is voor
het laatst in 2018 uitgevoerd. De aanbeveling is
om deze binnenkort weer uit te gaan voeren en
wel door een andere leverancier. Wanneer wordt
dit voorzien?

Ander voorbeeld: hoe gaat u invulling geven aan
het aandachtspunt over het risico van vervuiling

Antwoord 1a:
De provincie wil jaarlijks de
informatiesystemen controleren op
technische naleving van
beveiligingsnormen en risico’s ten
aanzien van de feitelijke veiligheid. Wat
dat betreft is de laatste penetratietest
niet in 2018, maar in 2020 uitgevoerd.
De provincie was al voornemens de
volgende penetratietest door een
andere leverancier uit de laten voeren.
Deze is voorzien in het 2e kwartaal
2021.
Antwoord 1b:
In 2020 is veel van de geconstateerde
bevinding opgelost. Een klein deel,
zijnde het schonen van oude gegevens,
was eind 2020 nog niet gerealiseerd. In
het eerste kwartaal van 2021 is deze
laatste actie ook uitgevoerd, waarmee
de bevinding als afgedaan kan worden
beschouwd. De accountant zal dit bij
zijn komende controle dan ook kunnen
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van de active directory (waar de gegevens van
medewerkers in worden vastgelegd) als deze niet
constant wordt opgeschoond, zoals 2 jaar
geleden het geval was

c)

Graag een toelichting op andere aspecten van de
opvolging.

vaststellen.
Antwoord 1c:
Business Continuity Management
Uitgaande van de scope van de
jaarrekeningcontrole is de fysieke
hardware van SAP (MyBrand)
ondergebracht in twee datacenters met
maatregelen om bij een calamiteit de
productieomgeving zonder dataverlies
binnen korte termijn voor klanten weer
beschikbaar te hebben. De maatregelen
zijn zodanig opgezet dat bij uitval van
een datacenter binnen vier uur de
‘operationele’ systemen zonder
dataverlies beschikbaar zijn vanuit het
andere datacenter.
Data Base Administrator (DBA)
Het door de accountant benoemde
risico kan als laag worden ingeschat
omdat andere maatregelen dit risico
deels afdekken. Om het risico verder te
kunnen mitigeren, heeft de leverancier
een mogelijke oplossing aangeboden,
maar de kosten hiervan zijn relatief
hoog. De provincie moet hier een
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risicoafweging maken en bepalen of en
welke aanvullende maatregelen
(kunnen) worden genomen. Dit proces
is nog gaande.
CMDB
De provincie heeft het beheer van de
ICT-infrastructuur, databases en de
Configuratiemanagement Database
(CMDB) uitbesteed aan de huidige
Shared Service Organisatie (Fujitsu)
waardoor het beheer een
verantwoordelijkheid is van Fujitsu.
Jaarlijks wordt door de Fujitsu middels
een onafhankelijk auditrapport
verantwoording afgelegd over de
kwaliteit van het gevoerde beheer.
Deze rapportage geeft aan dat het
beheer van voldoende niveau is.
De provincies wil in de toekomst echter
zelf het beheer van de configuratie
onderdelen kunnen voeren, zodat er
geen directe afhankelijkheid is van
huidige of toekomstige Shared Service
Organisatie. Het inrichten van een eigen
database is nog gaande. De
geconstateerde bevinding van de
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accountant gaat over deze te
ontwikkelen eigen CMDB en heeft geen
relatie met het huidige operationeel
beheer van de ICT-infrastructuur. Er is
dan ook geen risico t.a.v. de
jaarrekening.

Antwoord 2a:
In 2020 zijn er 3 datalekken gemeld. In
twee gevallen waren zakelijke
persoonsgegevens oneigenlijk openbaar
gemaakt. Het derde geval betrof het
niet goed weglakken van namen in
WOB-documenten.
Antwoord 2b:
De afgelopen jaren heeft de provincie
geen significante verandering
geconstateerd. De aantallen zijn vrijwel
gelijk gebleven en komen overeen met
de aantallen van de meeste provincies.
Antwoord 2c:
Ja, de datalekken die zijn gemeld zijn
allen menselijke fouten die per ongeluk
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2.
In 2020 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens
(AP) 23976 datalekmeldingen gekregen. Een sterke
stijging. 20% van de datalekken, was bij de overheid. Dus
4788 maal. (zie ook
https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/ster
ke-stijging-aantal-datalekken-bijoverheid op 3 maart
2021)
a)
Hoeveel hiervan was bij de provincie Noord
Holland?

b)
Ziet u een stijging of een daling bij onze
provincie?

c)

Heeft u zicht op de oorzaak van deze datalekken

zijn gemaakt. Door middel van
awareness campagnes wordt in het
algemeen maar ook op basis van
dergelijke casuïstiek het bewustzijn van
de medewerkers getoetst en verhoogd.
Antwoord 3:
BIJ12 rapporteert goede voortgang bij
het opstellen van
oplossingsmaatregelen en het oplossen
van kwetsbaarheden. Van de eerder
geconstateerde kwetsbaarheden is
inmiddels ruim driekwart opgelost.
Enkele applicaties kunnen, naar het zich
nu laat aanzien, op korte termijn weer
openbaar toegankelijk worden. Voor
sommige applicaties is langere tijd
nodig voor zij weer veilig kunnen
worden opengesteld, maar blijven wel
toegankelijk via gecontroleerde toegang
(methode van whitelisting). De prioriteit
in de herstelmaatregelen ligt bij de
applicaties met essentiële informatie en
het meeste gebruik, zoals de
Risicokaart.
Ondertussen is het onderzoek naar
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bij onze provincie? Gaat het om fouten die per ongeluk
gemaakt worden (per ongeluk naar verkeerde ontvangers
toesturen van gegevens), om
systeemfouten/kwetsbaarheden, om gerichte hacks van
buiten, of om andere oorzaken?

mogelijk misbruik van de systemen
afgerond en er zijn geen sporen hiervan
gevonden. De voorlopige melding bij de
Autoriteit Persoonsgegevens is
ingetrokken.

3. Wat is de laatste stand van zaken bij BIJ12 mbt de
uitvoering van de voorgenomen maatregelen?
Bijvoorbeeld, staan de systemen nog steeds ‘offlline’?

Antwoord 4:
Door middel van de hierboven
beschreven methode van whitelisting is
de schade voor de gebruikers van BIJ12
beperkt gebleven.
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4. Heeft u zicht op hoe groot uiteindelijk de schade is
geworden voor de gebruikers van BIJ12?
Economisch Herstel
1.
Pagina 1
en
Wat is de voortgang bij het realiseren van de eerste
Duurzaamheidsfonds dienst bij het energieloket? Is deze er al? Zo ja, hoeveel
gebruik wordt er van gemaakt? Zo nee, hoeveel verwacht
u dat er gebruik van gemaakt gaat worden? En hoe gaat
dit gecommuniceerd worden naar onze inwoners?
2.
pagina 2
Goed dat de provincie niet alles zelf uitvoert. Op welke
manier worden deze organisaties gefinancierd voor hun

Antwoord

1.
Antwoord: We zijn met de
energieloketten een plan aan het
uitwerken hoe zij deze dienst het beste
kunnen vormgeven. We starten eerst
met een pilot. Uit deze pilot zal blijken
welk percentage van de benaderde
woningeigenaren van deze dienst
gebruik willen maken. Hoe de werving
van de deelnemers voor de pilot gaat
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activiteiten op dit punt? Is dit een onderdeel van hun
reguliere activiteiten.
3.
pagina 2
Hoeveel gebruik wordt gemaakt de subsidieregelingen
van woningcorporaties?
4.
pagina 3
Is er een overzicht van de bedrijven met
personeelstekorten?
5.
pagina 5
Hoeveel geld verwacht u in deze eerste tranche uit te
geven?
6.
(geen pagina)
Komt er ook een terugkoppeling over wat de
investeringen en subsidies hebben opgeleverd in onze
P&C cyclus? Hoe en wanneer wordt PS geïnformeerd
over waar het geld aan uitgegeven wordt, en kan dit
worden vergezeld van informatie over de effecten?
7.
(geen pagina)
Worden aanvragen in de praktijk ook afgewezen? Zo ja,
kunt u een indicatie geven van hoeveel?

plaatsvinden, moet nog worden
besloten en is onderdeel van het plan.
Bij gebleken succes zullen de
energieloketten deze dienst o.a. via hun
website aanbieden.
2. Antwoord: Het idee is om een
zelfstandig functionerende organisatie
in Noord-Holland op te zetten die
particuliere woningeigenaren ontzorgt
bij de uitvoering en financiering van
verduurzamingsmaatregelen en die
garant staat voor het goed functioneren
van de maatregelen. Deze organisatie
werkt samen met bouw- en
installatiebedrijven die kennis hebben
van het verduurzamen van woningen.
Daarnaast wordt samengewerkt met
financiers in Noord-Holland. In principe
zou deze organisatie op eigen benen
moeten staan en niet afhankelijk zijn
van een fee van de bedrijven waarmee
wordt samengewerkt, zodat het belang
van de klant centraal staat. In het
oosten van het land is een dergelijke
organisatie actief. Dit bedrijf heet
WOAB. Het lijkt erop dat de markt in
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Noord-Holland niet zelf een
vergelijkbare organisatie opzet. Dat is
begrijpelijk want het is een complexe
rol die de organisatie vervult en de
marges zijn beperkt. We hebben eerst
onderzocht of WOAB met steun van het
provinciale PDENH een vestiging in
Noord-Holland zou kunnen starten. Dat
bleek niet mogelijk. We onderzoeken nu
of er andere vergelijkbare
ontzorgingsconcepten in Nederland
actief zijn. Op basis van de resultaten
van dit onderzoek bepalen we welk
concept het meest kansrijk is om al dan
niet met hulp van de provincie in
Noord-Holland aan de slag te gaan.
3. Antwoord: Op dit moment weten
wij dat er twee aanvragen in
voorbereiding zijn.
4. Antwoord: Nee, er is niet een
overzicht van bedrijven met
personeelstekorten. Op een hoger
aggregatieniveau is via landelijke en
regionale CBS-statistieken wel inzicht te
verkrijgen in de sectoren van bedrijven
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met de meeste openstaande
vacatures. Te weten: bouw,
informatie(technologie) en
communicatie en in het onderwijs.
5. Antwoord: Zoals te lezen in
Programma 8 van de begroting hebben
we een set van maatregelen voor de 1e
tranche beschreven met een raming die
optelt tot een bedrag van € 14,1
miljoen. Ons streven is deze bedragen
uit te geven.
6. Antwoord: Ja wij willen de
verantwoording van de besteding van
de middelen uit het Economisch Herstel
en Duurzaamheidsfonds via onze P&C
cyclus laten lopen. In de eerste
begrotingswijziging is daarom ook
opgenomen het Programma 8
Economisch Herstel en
Duurzaamheidsfond.
7
Antwoord: Er zijn wel aanvragen
binnen, maar die zijn nog in
behandeling.
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1.
pagina 4
Gelden de 4 inkoopthema’s voor alles? Hoe blijf je dit
pragmatisch doen in de uitvoering?
2.
Pagina 4
Krijgen kleine leveranciers en starters juist meer of
minder kansen bij het toepassen van de 4
inkoopthema’s?
3.
Pagina 4
Wat betekent een ‘eerlijke prijs’ in de praktijk voor de
Provincie? Hoe wordt deze berekend? Hoe wordt
bepaald of de uitgaven in verhouding staan tot de
opbrengst of de uitkomst?
4.
Pagina 4
Als we in 2030 volledig circulair willen inkopen, moeten
we daar dan geen extra budget voor gaan uittrekken?
5.
Pagina 5
In het kader van successen delen en om het inkoopbeleid
goed te begrijpen: kunt u een paar recente voorbeelden
geven van mooie inkoop-projecten op de verschillende
inkoopthema’s/doelstellingen? Dus voor Circulair,
Klimaat neutraal, Sociale Impact?
6.
Pagina 5
Hoe ver gaat uw reikwijdte bij het inkopen naar de
activiteiten van de leveranciers? Bijvoorbeeld, bevraagt u
leveranciers ook of hoe zij omgaan met bv. duurzame
energie, hoe zij omgaan met hun toeleveranciers (en de
andere thema’s die bij ons centraal staan in onze

Inkoopbeleid

Antwoord

1. Gelden de 4 inkoopthema’s
voor alles? Hoe blijf je dit
pragmatisch doen in de
uitvoering?

Het is belangrijk voor elke
opdracht na te gaan in

hoeverre er realistische en

proportionele kansen liggen

om invulling te geven aan de
verschillende thema’s. Het is
aan de organisatie om te

bepalen welke thema's bij de

voorliggende opdracht relevant
zijn en welk ambitieniveau

haalbaar is. Dit is voor iedere
opdracht maatwerk.

Dat betekent ook monitoren en
eventueel handhaven op of
conform de eisen

geleverd/gepresteerd wordt

en/of gemaakte beloftes in het
kader van de gunningscriteria

worden waargemaakt. Dit doen
wij door de leverancier aan te
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7.
Pagina 5
Hoe gaat u om met leveranciers die zelf het initiatief
nemen voor extra investeringen in hun werk voor de
provincie die precies passen in de doelstellingen van de
provincie? Bijvoorbeeld een leverancier die projecten
uitvoert om wegen aan te leggen en hierbij de
biodiversiteit meeneemt. Als echter een andere
leverancier het onderhoud gaat doen en de overdracht is
niet goed geregeld, dan zijn de investeringen voor niets
geweest. Houd Inkoop hier rekening mee bij het
aanbesteden van het onderhoud? Worden dit soort
issues bij Inkoop gemeld? Wij vragen dit omdat wij hier
een melding over kregen via ons netwerk dat dit niet
goed verloopt.
8.
Pagina 6
Zijn er nog andere provinciale beleidsthema’s dan
circulair en klimaat, waar het inkoopbeleid rekening mee
houdt? Denk aan de Voedselvisie, Natuurontwikkeling,
Duurzame bouw etc. ? Op welke wijze kan en wordt hier
invulling aan gegeven?
9.
Pagina 7
Wat zijn de belangrijkste niet-circulaire producten (qua
volume) die wij nu nog inkopen?
10.
Pagina 7
Wat voor producten zijn voor de provincie het
gemakkelijkste en het moeilijkste om circulair in te

Antwoord

laten tonen dat de gemaakte
afspraken m.b.t. de
inkoopthema's zijn
nagekomen.

2. Krijgen kleine leveranciers en
starters juist meer of minder

kansen bij het toepassen van
de 4 inkoopthema’s?

Afhankelijk van de waarde van
de opdracht kunnen juist
kleine leveranciers en/of

starters worden benaderd voor
het doen van een offerte. Bij
Nationale en Europese

aanbestedingen moeten de

eisen en wensen die aan de

leverancier en de uitvoering
van de opdracht gesteld

worden proportioneel zijn. Dit
garandeert echter niet dat de
opdracht ook voldoende

bekend is bij en toegankelijk

voor kleine leveranciers en/of
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Antwoord

starters. Uiteraard wordt

tijdens aanbestedingstrajecten
ook altijd gestimuleerd om

elkaar als leverancier (in de

keten) op te zoeken door het
organiseren van

marktconsultaties en

informatiebijeenkomsten.
Daarnaast is in het

inkoopbeleid vastgelegd dat

wij een voorkeur hebben voor
regionale leveranciers bij

opdrachten onder de Europese
aanbestedingsdrempel.
Daarmee bieden wij de

kleinere leveranciers en

starters uit de regio meer

kansen ten opzichte van de
grote landelijke partijen.

3. Wat betekent een ‘eerlijke

prijs’ in de praktijk voor de
Provincie? Hoe wordt deze

berekend? Hoe wordt bepaald
of de uitgaven in verhouding
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staan tot de opbrengst of de
uitkomst?

Dit betekent dat de kosten,

niet alleen voor het product of
dienst, maar ook voor de

maatschappij, op lange termijn

zo veel als mogelijk inzichtelijk
gemaakt moeten worden en

ook aan de markt bekend moet
worden gemaakt hoe de prijs
dient te zijn opgebouwd.

Aangezien de provincie zo veel
als mogelijk gunt op basis van
de beste prijs kwaliteit

verhouding wordt verder

gekeken dan naar prijs alleen.

Een instrument dat hierbij kan
helpen en dat momenteel in
ontwikkeling is, is de Total

Cost ov Ownership (TCO) of
Total Cost of Usage (TCU).

TCO/TCU is het totaalbedrag

aan kosten voor de aanschaf,
het bezit en gebruik van een
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product of dienst en de

omgevingseffecten gedurende
de hele

levenscyclus/gebruikscyclus. Je
kijkt hierbij niet alleen naar de
kosten vanaf het moment van

aankoop tot het moment dat je
er afstand van doet, maar ook
naar de lange termijn

investeringen in materialen en
hergebruik hiervan.

4. Als we in 2030 volledig

circulair willen inkopen,

moeten we daar dan geen
extra budget voor gaan
uittrekken?

In beginsel blijven we binnen
de financiële kaders. Het is
denkbaar dat een volledig
circulaire oplossing een

grotere investering en extra

budget vraagt. Als dit aan de

orde is, zal nadere bestuurlijke
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afweging plaatsvinden. Echter,
slimme keuzes (bijvoorbeeld

door als provincie meer risico

te dragen of te kiezen voor het

Innovatiepartnerschap) en door
de markt ook voldoende uit te

dagen, kunnen maken dat een
marktpartij bereid is hierin te
investeren. De provincie is,

gegeven haar positie, opgaven
en inkoopvolume, een

interessante opdrachtgever.
5. In het kader van successen

delen en om het inkoopbeleid
goed te begrijpen: kunt u een
paar recente voorbeelden

geven van mooie inkoop-

projecten op de verschillende

inkoopthema’s/doelstellingen?
Dus voor Circulair, Klimaat
neutraal, Sociale Impact?

Circulair:
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De aanbesteding voor de
Cruquiusbrug, dienstkleding en
relatiegeschenken.
Klimaatneutraal:
Het uitzetten van
klimaatneutrale opdrachten
staat nog in de kinderschoenen,
maar delen van opdracht
worden wel al klimaatneutraal
uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld
het energieneutraal maken van
de gebouwen waar de provincie
gebruik van maakt en het
gebruik maken van elektrisch
materieel bij het uitvoeren van
werken.
Sociale impact:
Connexxion zet in het kader van
haar OV-concessies mensen uit
de doelgroepen in. Ook wordt
er door Connexxion ingekocht
bij sociale ondernemingen. Zo
worden de bussen in Hoorn,
Alkmaar, Haarlem en Hilversum
schoongemaakt door
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zogenoemde ‘Cleanteams’.
Deze teams bestaan uit cliënten
van verschillende stichtingen,
zoals de Hartekampgroep.
Contractpartner Sweco hielp
iemand met een visuele
beperking aan een stageplek en
natuurlijk de duurzame inzet
van mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt door de
Compass Group bij de koffiebar
op het Houtplein.
6. Hoe ver gaat uw reikwijdte bij
het inkopen naar de
activiteiten van de

leveranciers? Bijvoorbeeld,

bevraagt u leveranciers ook of
hoe zij omgaan met bv.

duurzame energie, hoe zij
omgaan met hun

toeleveranciers (en de andere
thema’s die bij ons centraal
staan in onze inkoop)?
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Wij zullen de leveranciers

vragen om zo veel mogelijk
aan te tonen dat de

inkoopthema’s ook in hun

keten worden toegepast en
daarin kunnen zij zich

onderscheiden. Echter de

inspanning die dit vraagt, van
beide zijden, moet wel

opwegen tegen het resultaat
dat dit oplevert.
Ter illustratie:

ketenverantwoordelijkheid (in
brede zin) heeft bijvoorbeeld
een rol gespeeld bij de

koffieaanbesteding. Eisen
waren bijvoorbeeld

dat producten tenminste tegen
een vaste minimumprijs

(garantieprijs) bij producenten
wordt afgenomen. Als de

wereldmarktprijs boven de

minimumprijs (garantieprijs)
komt, wordt de
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wereldmarktprijs betaald aan
de producent. Daarnaast het
investeren in ontwikkeling:

producenten ontvangen een
additionele vaste niet

onderhandelbare premie,
waarmee zij in verdere
ontwikkeling kunnen
investeren

Resultaat daarvan is

bijvoorbeeld dat onze thee (Té
de Origen) biologisch wordt
geteeld door lokale boeren,
fair trade ingekocht en

verwerkt en verpakt in Sri

Lanka. Zo zorgen we dat de
boeren trots zijn op hun

product en dat zoveel mogelijk
omzet achterblijft in het land
van herkomst.

7. Hoe gaat u om met

leveranciers die zelf het

initiatief nemen voor extra
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investeringen in hun werk voor

de provincie die precies passen
in de doelstellingen van de

provincie? Bijvoorbeeld een
leverancier die projecten

uitvoert om wegen aan te
leggen en hierbij de

biodiversiteit meeneemt. Als

echter een andere leverancier
het onderhoud gaat doen en
de overdracht is niet goed
geregeld, dan zijn de

investeringen voor niets

geweest. Houd Inkoop hier
rekening mee bij het

aanbesteden van het

onderhoud? Worden dit soort

issues bij Inkoop gemeld? Wij
vragen dit omdat wij hier een
melding over kregen via ons
netwerk dat dit niet goed
verloopt.

Inkoop wil bij aanbesteding
uiteraard graag meedenken
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over dit soort aandachtspunten
bij aanbesteding. Dit kan
bijvoorbeeld (ook) in de vorm
van een contracteis worden
gegoten. Inkoop is hierbij
afhankelijk van signalen die
hierover worden ontvangen,
maar indien die signalen ons
bereiken zullen wij hierop
acteren. De inzet van
contractadviseurs speelt een
belangrijke rol bij het signaleren
van dergelijke kwesties.
8. Zijn er nog andere provinciale

beleidsthema’s dan circulair en
klimaat, waar het inkoopbeleid

rekening mee houdt? Denk aan
de Voedselvisie,

Natuurontwikkeling, Duurzame
bouw etc. ? Op welke wijze kan
en wordt hier invulling aan
gegeven?

De vier thema’s zijn door onze

organisatie als de belangrijkste
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betiteld. Ze omvatten vaak

onderliggende thema’s, zoals
door u aangehaald. Op basis
van de informatie van de
opdrachtgever, de

marktsituatie, maar

bijvoorbeeld ook de duur van

een contract kunnen ook deze
aanpalende thema’s in een

opdracht worden uitgewerkt.

Zo kan bijvoorbeeld door het

terugdringen van stikstof met
een bepaalde opdracht meer
ruimte komen voor
biodiversiteit.

9.

Wat zijn de belangrijkste niet-

circulaire producten (qua
volume) die wij nu nog
inkopen?

Het grootste inkoopvolume
speelt in de Noord-Hollandse
infrastructuur, dus qua volume
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valt daar de grootste winst te
behalen.
10. Wat voor producten zijn voor
de provincie het

gemakkelijkste en het

moeilijkste om circulair in te
kopen?

Het gemakkelijkst zijn die

producten waar al een brede
markt voor is zoals ge- en

verbruiksartikelen. Het lastigst
zijn producten waar de

marktontwikkelingen nog niet
geleid hebben tot een aanbod

waarbij de inkoopthema’s zijn
toegepast. ICT is daar een

voorbeeld van. Deze markt

wordt gedomineerd door grote
spelers die wereldwijd

opereren. De provincie kan
daar weinig invloed op
uitoefenen.
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4

D66/Vink
en
Kapitein

6b

CdK

1.
Democratische legitimiteit
Het memo stelt: “De aanbeveling om de MRA meer
doorzettingsmacht en -kracht te geven verhoudt zich
slecht tot de eis van democratische verantwoording,
controle en transparantie (regel 102 – 105) en vormt een
groot bestuurlijk dilemma”. Echter, in het voorstel staat
(regel 369-370) dat de Staten en Raden onverkort hun
eigen bevoegdheden houden: zij nemen de besluiten
over de begroting en de MRA agenda.
a.
Kunt u het genoemde grote bestuurlijk dilemma
daarom nader duiden? Hoe wordt het dilemma minder
groot door het onderhavig voorstel?
Zo niet, hoe kijkt u dan aan tegen de democratische
controle op beleid en uitvoering door gekozen
volksvertegenwoordigers?
b.
Hoe is de verantwoordelijkheid en democratische
controle van de verschillende gemeenteraden geborgd?

Antwoord 1a:
Het dilemma schuilt in het feit dat er
weliswaar behoefte is naar meer
doorzettingsmacht op regionale schaal,
maar de formele bevoegdheden
moeten blijven liggen bij de
democratisch gekozen organen (raden
en Staten). Door het beter betrekken
van de volksvertegenwoordiging kan dit
dilemma kleiner worden.

Versterkte
samenwerking MRA

2.
Effectiever werken
Wat in de manier van werken is in het voorstel het
belangrijkste dat maakt dat de MRA veel effectiever
wordt?
3.
Omvang MRA
a.
Ligt de omvang van de samenwerking in de MRA
vast? Welke criteria bepalen de omvang van de MRA?
b.
Wat zijn de bepalingen over toe- en uittreden? Is

Antwoord 1b:
De MRA-samenwerking heeft de vorm
van een convenant. Er worden geen
formele bevoegdheden overgedragen
(zoals in het geval van een
gemeenschappelijke regeling). De
verantwoordelijkheid en democratische
controle zijn geborgd in de reguliere
bevoegdheden en
besluitvormingsprocedures waar niets
aan afgedaan wordt. Dit geldt zowel
voor gemeenteraden als voor de
Provinciale Staten van Flevoland en
Noord-Holland.
Antwoord 2:
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er sprake van een toetredingsbeleid?
c.
Zijn er verzoeken tot toetreding geweest in de
afgelopen drie jaar?
d.
Is er overwogen om de omvang van de MRA aan
te passen bij het opnieuw maken van
samenwerkingsafspraken?

De praktijk zal dit moeten uitwijzen.
Vermoedelijk zal de MRA effectiever
worden door de beoogde
vereenvoudiging van de bestaande
bestuurlijke overleggen en de betere
ambtelijke ondersteuning vanuit het
MRA-bureau.

4.
Internationaal
In regel 259-265 wordt de functie van de MRA expliciet
zowel intern als extern gedefinieerd.
Bestaat hier een overlap met de buitenlands
promotieactiviteiten en het EU-beleid van de Provincie?
5.
Bestuur
Algemene vergadering
A.
Zitten alle deelnemers in de Algemene
Vergadering, of alleen vertegenwoordigers van
deelregio’s? In de regels 348 – 358 staan beide situaties
omschreven
B.
Op dit moment werkt het bij Verbonden partijen
zoals Gemeenschappelijke Regelingen dat
vertegenwoordigers van Raden en Staten
verantwoording behoren af te leggen.. Hoe wordt het bij
de nieuwe MRA in onze provincie geregeld dat onze
vertegenwoordigers verantwoording aan Staten en
Raden afleggen? Hoe wordt het voor Statenleden
transparant dat dit op een goede wijze gebeurd en hoe

Antwoord 3a:
Nee, volgens artikel 12.1 van het
huidige MRA-convenant kunnen ook
andere overheden toetreden tot de
samenwerking, wanneer de andere
deelnemers daar unaniem mee
instemmen.
Antwoord 3b:
Zie het voorgaande antwoord.
Antwoord 3c:
Nee, er zijn geen formele verzoeken
gedaan.
Antwoord 3d:
Nee
Antwoord 4:
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zien Statenleden dat hun beleid op een goede wijze
wordt meegenomen?
C.
Waarom is er niet voor gekozen de Algemene
Vergadering samen te stellen uit gekozen
volksvertegenwoordigers en de vergadering daarmee als
een soort monistisch “parlement” te laten functioneren,
vergelijkbaar met bijvoorbeeld de Regioraad van de
Vervoerregio Amsterdam?
De directie van de MRA
D.
Heeft de directie nu niet ook een spilfunctie
tussen betrokken bestuurders, ambtenaren en raads- en
statenleden? Hoe wordt het anders, of niet?
A.
Betekent een grotere directie dat er concreet
taken verschuiven van de provincie en gemeente naar de
MRA? Welke precies? Waarom is deze verschuiving veel
efficiënter?
Statenleden
E.
Hoe verandert de afbakening van taken en
verantwoordelijkheden door de nieuwe werkwijze? Op
welke wijze kunnen Statenleden sturen op onze
provinciale doelen die in MRA-verband worden
uitgevoerd?
F.
In hoeverre worden wij als Statenleden
betrokken bij invulling van de inhoud van de agenda? Of
mogen wij alleen de begroting en de agenda bepalen?
G.
Denk bijvoorbeeld aan de invulling van een
Woondeal: als dit een van de thema’s van de MRA gaat

Nee, de activiteiten vullen elkaar juist
aan.
Antwoord 5a:
Alle aan de MRA deelnemende
overheden maken deel uit van de
Algemene Vergadering
Antwoord 5b:
De MRA-samenwerking vindt plaats op
basis van een convenant en niet op
basis van een gemeenschappelijke
regeling. Er vindt dan ook geen
overdracht van bevoegdheden plaats.
Ten aanzien van MRA-onderwerpen
vindt dus formele verantwoording van
GS aan PS plaats op basis van de
reguliere procedures.
Antwoord 5c:
De Vervoerregio Amsterdam is een
orgaan dat functioneert op basis van
een gemeenschappelijke regeling, en
ontvangt ook rechtstreeks (zeer
aanzienlijke) geldmiddelen vanuit het
Rijk. De Vervoerregio heeft dus eigen
bevoegdheden en geldmiddelen, en kan
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worden, gaat de MRA dan bepalen waar wat gebouwd
mag gaan worden en doorkruist dat dan niet de
coördinerende taak van de provincie op het gebied van
wonen?

daarom niet zonder meer vergeleken
worden met de MRA.

6.
Eerdere trajecten
a.
Wat zijn de wezenlijke verschillen tussen de MRA
en dit MRA-voorstel en de destijds (jaren negentig)
voorgestelde stadsprovincie Amsterdam? Of is hier niet
naar gekeken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke lessen
zijn destijds getrokken?
b.
In 2014 is er een analyse opgesteld voor een
mogelijk grote provincie of landsdeel
Noordwest/Noordvleugelprovincie (bestaande uit NoordHolland, Utrecht e Flevoland). Welke conclusies werden
daarin getrokken? Zijn deze nu ook meegenomen?
c.
Wat is er gedaan met het advies uit 2016 van de
commissie Toekomst Stadsregio Amsterdam dat, mede
op basis van consultatie van de Raad Openbaar Bestuur,
inging op democratische transparantie en legitimiteit van
samenwerkende gemeenten in het Amsterdamse, en dan
specifiek met het gedeelte uit dat advies dat zich richtte
op de toekomst van de MRA?

Antwoord 5d:
Ja. Het wordt anders, in die zin dat de
rol van het MRA-bureau verbreedt van
een vooral secretariële rol naar een
bredere ook inhoudelijke
ondersteuning. Ten behoeve daarvan is
een regionaal directeurenoverleg in het
leven geroepen dat de MRA-directeur
voorzit.
Antwoord 5a (verkeerde becijfering?)
Nee, er verschuiven geen taken. Wel
vindt er meer en intensievere
afstemming plaats tussen het MRAbureau en de ambtelijke organisatie van
de provincie Noord-Holland. Op dit
moment zijn overigens reeds diverse
provinciale ambtenaren (deels)
werkzaam voor en bij het MRA-bureau.
Antwoord 5e
Er vindt geen verandering plaats van
taken en verantwoordelijkheden.
Statenleden kunnen sturen op
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provinciale doelen op de manier zoals
dat ook tot dusverre het geval was, te
weten in het reguliere overleg met
Gedeputeerden en de CdK.
Antwoord 5f
Statenleden kunnen de gehele inbreng
van de provincie Noord-Holland in
MRA-verband mede bepalen, op basis
van wensen en bedenkingen die
worden meegegeven aan de
gedeputeerden en de CdK die in diverse
MRA-Platforms en
portefeuillehoudersoverleggen actief
zijn.
Antwoord 5g
De formele bevoegdheden die de
provincie Noord-Holland heeft, worden
op geen enkele wijze doorkruist of
ingeperkt door de regionale overleggen
waarbij de provincie (bijvoorbeeld) in
MRA-verband betrokken is.
Antwoord 6a
De stadsprovincie was bedoeld als een
formele bestuurslaag met eigen
bevoegdheden. Daarvoor bleek geen
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draagvlak te bestaan. Ook op dit
moment is er geen draagvlak om de
MRA-samenwerking te formaliseren tot
een regionaal bestuur zoals de eerdere
stadsprovincie.
Antwoord 6b
De conclusie die uit de mislukte
landsdeeldiscussie is getrokken, is dat
er geen draagvlak is voor een regionale
bestuurslaag buiten de klassieke drie
lagen van het huis van Thorbecke (Rijk,
provincies en gemeenten).
Antwoord 6c
De provincie Noord-Holland heeft rond
2016 ook zelf, in samenwerking met de
Raad voor het Openbaar Bestuur, een
vergelijkbare bijeenkomst
georganiseerd (in Heiloo) over dit
thema van regionale samenwerking van
gemeenten, dat immers in de gehele
provincie aan de orde is. De instelling
van de MRA-Raadtafel is mede tegen
die achtergrond tot stand gekomen.
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PvdD/Zoon 10b
en Kostic

Pels

Brief GS aan PS inz.
Noodfonds sociale
infra, informeren PS
over inzet restant

1.
Het sociale noodfonds is bedoeld voor culturele
en maatschappelijke organisaties. Hoeveel van het
inmiddels bestede bedrag van circa € 5,6 miljoen is
besteed aan maatschappelijke organisaties?

PvdD/Zoon 10c
en Kostic

Pels/Zaal

Brief GS inz.
tussenstand
uitvoering
Economisch Herstel
en

1.
Wat zijn de verduurzamingsstappen op
bedrijventerreinen waar straks subsidie naar gaat? Bijv.
op de Boekelermeer?
2.
Hoe wordt precies gewaarborgd dat het geld
altijd positief bijdraagt aan duurzaamheid (ecologie,

In 2020 is € 7.192.400 besteed van het
noodfonds voor sociale infrastructuur.
Dit is geheel besteed aan culturele
organisaties. Zoals wij U hebben
geïnformeerd met onze brieven van 9
juli 2020 (kenmerk 1446470) en 29
oktober 2020 (kenmerk 1501515) kwam
uit de bestuurlijke overleggen naar
voren dat gemeenten voor de
ondersteuning uit het noodfonds
prioriteit geven aan culturele
instellingen, omdat daar de nood het
hoogst is. De mogelijkheid om ook
maatschappelijke organisaties voor te
dragen is, op aandringen van GS,
meerdere keren onderwerp van het
bestuurlijk overleg geweest. Geen van
de gemeenten heeft echter een
maatschappelijke organisatie
voorgedragen.
1. Wat zijn de
verduurzamingsstappen op
bedrijventerreinen waar straks
subsidie naar gaat? Bijv. op de
Boekelermeer?
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Duurzaamheidsfonds milieu, klimaat)?
3.
Hoe verhouden deze maatregelen zich tot HIRBduurzaamheid?
4.
Hoeveel van de in dit fonds beschikbare € 100
miljoen is inmiddels besteed, en hoeveel per
onderscheiden doel?
5.
Onder doel 3, onder “Versterken arbeidsmarkt
technieksector” staat dat de provincie “tekorten op de
arbeidsmarkt m.b.t. duurzame economie” wil bestrijden.
Aan welk soort opleidingen, personeel en technieken
denkt de provincie hierbij concreet? Hoe helpt dit een
duurzame economie die binnen de ecologische grenzen
blijft?

Antwoord

Antwoord: Het doel van de
voorbeeldprojecten is om de
verduurzaming die op gang is gezet op
deze terreinen te verbreden en zo een
multiplier-effect te creëren voor andere
bedrijventerreinen, De Boekelermeer
bijvoorbeeld richt zich onder meer op
het creëren van een evenwichtig
energiesysteem (doel in de RES), onder
meer door de toegevoegde waarde van
opslag (batterijen) en inzet van
laadsystemen,
2. Hoe wordt precies
gewaarborgd dat het geld altijd
positief bijdraagt aan
duurzaamheid (ecologie, milieu,
klimaat)?
Antwoord: In de keuze van
voorbeeldprojecten is meegenomen dat
zij bijdragen aan de doelstelling van de
motie: vermindering CO2 uitstoot in de
gebouwde omgeving
3. Hoe verhouden deze
maatregelen zich tot HIRBduurzaamheid?
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Antwoord: De voorbeeldprojecten zijn
gericht om projecten te stimuleren om
zo de verduurzamingsopgave die al in
gang is gezet te verbreden en een
multipliereffect te creëren. De HIRB
Duurzaamheid is een ondersteuning
voor bedrijventerreinen die van start
willen gaan met fysieke
verduurzamingsmaatregelingen op hun
terrein.
4. Hoeveel van de in dit fonds
beschikbare € 100 miljoen is inmiddels
besteed, en hoeveel per onderscheiden
doel?
Antwoord:
Antwoord: In Programma 8 van de
begroting hebben we een set van
maatregelen voor de 1e tranche
beschreven met een raming die optelt
tot een bedrag van € 14,1 miljoen. Ons
streven is deze bedragen uit te geven,
maar er zijn nog geen middelen
uitgegeven vanuit de tot nu
vastgestelde maatregelen.
5. Onder doel 3, onder “Versterken
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arbeidsmarkt technieksector” staat dat
de provincie “tekorten op de
arbeidsmarkt m.b.t. duurzame
economie” wil bestrijden. Aan welk
soort opleidingen, personeel en
technieken denkt de provincie hierbij
concreet? Hoe helpt dit een duurzame
economie die binnen de ecologische
grenzen blijft?
Antwoord: Hoe een duurzame
economie en het reduceren van
ecologische effecten zich de komende
jaren gaat ontwikkelen is mede
afhankelijk van innovatiemogelijkheden
in de huidige productieketens.
Voldoende en goed onderlegde
technische en technologische
vakspecialisten vormen een belangrijke
incentive voor innovatie van die ketens
en het toegepast krijgen van innovaties.
Denk aan klimaatneutraal bouwen,
installeren van zonnepanelen,
warmtepompen, aanpassen van onze
(energie)infrastructuur. De motie is dan
ook gericht op ondersteuning van
duurzame technische beroepen welke
nodig zijn voor de opgave in de
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gebouwde omgeving. Via onze reguliere
beleid richten wij ons ook op het
verduurzamen van onze maak-industrie
en voedselketens. Er bestaat een triple
helix MBO-campusstructuur rond
actualisatie van het technische en
technologisch onderwijs. Deze helpt om
technologisch vakmanschap actueel te
houden in lijn met de vraag van de
markt van de toekomst. Het gaat dan
om onder andere:
 Smart-Maintenance en
Windtechnician via
Techport, NovaCollege
 Duurzame installaties:
Vakschool Technische
Installateur, ROC van
Amsterdam.
 Duurzaam- circulairebouwen, Dudok XP met
het HorizonCollege
 Natuurinclusieve
landbouwtechnologieGreenfields, van de
GreentechCampus met
het Clussiuscollege
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PvdD/Zoon 10d
en Kostic
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Vraag

Pels

1.
De PvdD heeft in 2017 een Initiatiefvoorstel
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen” naar een hoger
plan” ingediend
(https://noordholland.partijvoordedieren.nl/initiatieven/
maatschappelijk-verantwoord-inkopen-naar-een-hogerplan). In een ‘Quick scan Duurzaam inkopen bij provincies
en gemeenten” (2015) van De Groene Zaak eindigde de
provincie Noord-Holland als drie na laatste van tien
provincies. Is bekend hoe de provincie nu scoort?
2.
Sluit de provincie aan op de landelijke MVIambitieniveaus per thema als wegen, vervoer, met de
minimumeisen (basisniveau 0), met het aanmoedigen
van leveranciers (niveau 1) en met het uitnodigen (niveau
2) om zo duurzaam mogelijke producten en diensten te
leveren?
3.
Klopt het dat nu bij inkoop
duurzaamheidsambities steeds worden bepaald in
‘ambitiesessies’, waarbij het leidende principe ‘financieel
passend’ is? Hoe werkt dit?
4.
Is aan PS ooit inzichtelijk gemaakt wat er nodig is
aan budget per ambitieniveau en wat de verschillende
ambitieniveaus bijdragen aan het behalen van provinciale
doelen?

Brief GS aan PS inz.
Inkoopbeleid 20212024

Antwoord

1. De PvdD heeft in 2017 een
Initiatiefvoorstel
Maatschappelijk Verantwoord
Inkopen” naar een hoger plan”
ingediend
(https://noordholland.partijvoo
rdedieren.nl/initiatieven/maats
chappelijk-verantwoordinkopen-naar-een-hoger-plan).
In een ‘Quick scan Duurzaam
inkopen bij provincies en
gemeenten” (2015) van De
Groene Zaak eindigde de
provincie Noord-Holland als
drie na laatste van tien
provincies. Is bekend hoe de
provincie nu scoort?
Deze meting hebben wij niet
herhaald, dus op dit moment
hebben we geen inzicht in de
huidige stand van zaken. Er zijn
overigens veel dimensies
waarop publieke organisaties
met elkaar vergeleken kunnen
worden op het gebied van
maatschappelijk verantwoord
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inkopen.
2. Sluit de provincie aan op de
landelijke MVI-ambitieniveaus
per thema als wegen, vervoer,
met de minimumeisen
(basisniveau 0), met het
aanmoedigen van leveranciers
(niveau 1) en met het
uitnodigen (niveau 2) om zo
duurzaam mogelijke producten
en diensten te leveren?
Ja, de provincie probeert zo
veel mogelijk aan te sluiten bij
landelijk beleid en
doelstellingen.
3. Klopt het dat nu bij inkoop
duurzaamheidsambities steeds
worden bepaald in
‘ambitiesessies’, waarbij het
leidende principe ‘financieel
passend’ is? Hoe werkt dit?
In beginsel wordt per (grotere)
opgave o.a. via ambitiesessies
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de duurzaamheidsambitie
bepaald. Daarbij wordt

uitgegaan van het bestaande

financiële kader. Daar waar dit
kader niet passend is om aan
de gekozen

duurzaamheidsambitie

invulling te geven, zal een

nadere bestuurlijke afweging
plaatsvinden.

4. Is aan PS ooit inzichtelijk
gemaakt wat er nodig is aan
budget per ambitieniveau en
wat de verschillende
ambitieniveaus bijdragen aan
het behalen van provinciale
doelen?
Nee, want het beleid ziet op
opgaven/aanbestedingen die in
de komende jaren gaan
plaatsvinden. Het is nu niet
mogelijk om daarvan een
vertaling te maken naar de
financiële consequenties van de
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PvdD/Zoon 13a
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Brief GS aan PS inz.
behoefteraming
werklocaties NoordHolland-Noord

Vraag

Antwoord

1.
Kan GS aangeven wanneer de rapportage
Behoefteraming werklocaties Noord-Holland-Zuid aan PS
wordt gestuurd?
2.
Gaan de rapportages over kwalitatief
accommoderen (dus focus op duurzaamheid) of alleen
over hectares?

ambitieniveaus uit het
inkoopbeleid. We gaan daarbij
in beginsel uit van het
bestaande financiële kader. Zie
ook het antwoord op vraag 3.
1. De rapportage behoefteraming
werklocaties Noord-HollandNoord staat op
https://www.noordholland.nl/Onderwerpen/Economie_We
rk/Bedrijventerreinen_Kantoren.
Met betrekking tot Noord-Holland-Zuid
wordt samengewerkt met gemeenten
Almere en Lelystad en provincie
Flevoland in MRA verband in Plabeka.
De rapportage behoefteraming
werklocaties Noord-Holland-Zuid staat
op de site van de MRA:
Actualisatie Vraagraming Plabeka 2019
(metropoolregioamsterdam.nl)
2. De rapportages Behoefteraming
werklocaties Noord-Holland-Noord én
Zuid (middels Plabeka) gaan over de
toekomstige ruimtebehoefte vanuit
verschillende economische sectoren, en
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betreft zowel de kwantitatieve vraag
(hectares) als kwalitatieve aspecten van
de vraag, onder meer met betrekking
tot verduurzaming.
De jaarlijkse voortgang wordt daarin
gemonitord in de Monitor Werklocaties
provincie Noord-Holland en de Monitor
Plabeka (MRA), beide te vinden op
Bedrijventerreinen & Kantoren Provincie Noord-Holland (noordholland.nl)

9

PvdD/Zoon 13b
en Kostic

Zaal

Brief GS aan PS inz.
Rapportage
Europese
samenwerking
Randstadprovincies

1.
In de “Randstad Vooruitblik 2021” is te lezen: “Op
het dossier van de ontwikkeling van organische productie
(biologische landbouw) ligt er een concrete uitdaging om
erkenning (of toestemming) te krijgen voor het
Nederlandse systeem van natuurinclusieve en kringloop
landbouw. Hier trekken we samen op met het Ministerie
van LNV.”
a) In wat voor opzicht moet er erkenning worden
verkregen voor natuurinclusieve en kringlooplandbouw?
b) Wat voor gevolgen heeft het dat die erkenning er nu
kennelijk nog niet is?
c) Wanneer wordt deze erkenning verwacht? Waar is
deze afhankelijk van?
d) Biologische landbouw is een voorloper waar we veel

a. In de van Boer-tot-Bord strategie, die
de Europese Commissie in mei 2020
presenteerde, wordt de doelstelling van
25% biologisch landbouwareaal in 2030
genoemd. In Nederland werken wij
volop aan de verduurzaming van de
land- en tuinbouw en richten ons
daarbij, naast biologische
bedrijfsvoering, op natuurinclusieve en
kringlooplandbouw. De laatste
genoemde vorm telt op dit moment
echter niet mee voor het bereiken van
die 25% doelstelling. Voor de provincies
en het rijk is het van belang dat diverse
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van kunnen leren. Gaat de provincie actief actoren uit de
biologische landbouw uitnodigen om steeds mee te
praten (zoals dat nu standaard gebeurt met de
conservatieve LTO)?

vormen van duurzame landbouw (lees:
kringloop en natuurinclusief) worden
meegenomen ter realisatie van de
doelstelling. Tegelijk dient gewaakt te
worden voor ‘uitholling’ van de term
biologisch.
b. Zie antwoord bij a
c. Eind maart 2021 publiceert de
Europese Commissie haar actieplan
voor biologische landbouw. Hierin staat
naar verwachting op welke wijze de
Commissie de doelstelling van 25%
biologisch areaal hoopt te realiseren.
Afhankelijk van de inhoud van dit
voorstel gaan provincies en het rijk in
gesprek met Brusselse beleidsmakers
over de mogelijkheden voor diverse
vormen van duurzame landbouw, naast
biologisch.
d. Op dit moment zit de biologische
sector ook aan de stikstoftafel en is
betrokken bij de totstandkoming van de
Voedselvisie.
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Pels

1.
Wat komt er uit de 1e inventarisatie over wat de
feitelijke invloed is van het handelen van de provincie is
op de CO2-uitstoot en CO2-eq?
2.
Hoe gaat de provincie de impact van beleid en
uitvoering op welzijn en welvaart beoordelen? Enkel met
de indicatoren van de bestaande Barometer Welvaart en
Welzijn, of breder?

1. Op dit moment zijn we bezig met een
inventarisatie van de invloed van ons
beleid op de CO2-uitstoot. In deze CO2
impactanalyse is het de bedoeling om
door te rekenen in welke mate de
maatregelen die wij nemen een
positieve of negatieve invloed hebben
op de CO2 uitstoot voor de gehele
Provincie Noord-Holland. We proberen
dus te kijken wat het mogelijk effect is
in termen van CO2 uitstoot. Voor het
daadwerkelijk kunnen doorrekenen is
het van belang dat de maatregelen
concreet genoeg zijn geformuleerd.
Maar dit moet ook worden uitgerekend
in samenhang met de internationale en
landelijke regels rondom CO2 en de
maatregelen die andere regionale
partners nemen. Het concept impact
analyse heeft, gelet op de zoektocht
naar vorm en inhoud, het kenmerk van
een groeimodel.

Brief GS inz.
voortgang
ontwikkeling impact
analyse

Naar verwachting is een eerste analyse
voor de provinciale opgaven voor
duurzame opwekking van energie en
voor mobiliteit rond de zomer
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compleet. Ook de uitstoot voor de
eigen organisatie, zoals voor
huisvesting, wagenpark, aanleg en
beheer van infrastructuur e.d. zal op
korte termijn bekend worden. Als het
gaat om beleid is de directe invloed van
de provincie minder scherp te
onderkennen vanwege de faciliterende,
regisserende en verbindende rol die zij
bij beleidsvorming inneemt. Ook zijn de
doelen in veel gevallen minder concreet
gedefinieerd voor wat betreft de
invloed op CO2-uitstoot.
2. Dit willen we breder doen. Bij het
bepalen van de effecten van welzijn en
welvaart van ons provinciale beleid
zitten een paar moeilijkheden. Veel
provinciaal beleid is onderdeel van
netwerken en
samenwerkingsverbanden. Niet alles is
meetbaar. Daarnaast wegen soms de
kosten van het meten niet op tegen de
opbrengsten.
Momenteel wordt onderzocht of de
systematiek van het Centraal Bureau
voor Statistiek (CBS) met hun Monitor
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Brede Welvaart bruikbaar is. Daar
worden zowel de economische als de
ecologische en sociaal-maatschappelijke
aspecten van welvaart, binnen en
buiten de eigen grenzen gemonitord.
Eind november 2020 heeft het CBS
hiervan een regionale versie
gepubliceerd.

