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Er worden diverse wijzigingen doorgevoerd in de
Bij het bepalen of een indicator in de begroting zou moeten
beleidsindicatoren (wel/niet in begroting of operationeel doel). worden opgenomen hebben we de volgende uitgangspunten
Hieronder enkele vragen daarover:
gehanteerd:
-

-

-

-

Wat zijn de gehanteerde uitgangspunten voor het
bepalen of iets wel of niet een indicator in de
begroting is?
Ik begrijp dat het aantal KRW-projecten als indicator
is geschrapt. Wat ik niet begrijp, is dat de KRWdoelen zelf (per gebied; bijvoorbeeld waterschap)
geen indicator zijn. Waarom zijn de KRW-doelen geen
indicator?
De Living planet index wordt toegevoegd, dit is een
wereldwijde index. Op welke schaal meten en
monitoren wij dit in Noord-Holland? Zijn er,
bijvoorbeeld vanuit het provinciaal natuurbeleid,
streefwaardes te benoemen?
Waarom is de ganzenpopulatie en de
maatschappelijke schade die zij aanrichten geen
indicator meer? Dit raakt immers de kern van ons
faunabeleid. Kunt u daarnaast een onderbouwing
geven van de streefwaardes voor de uitgekeerde
schade vanaf 2022, mede in relatie tot de
schadebedragen zoals opgenomen in de begroting
(pagina 95)? Waarom zijn de streefwaardes
realistisch, en waarom streven we niet naar verdere
afname?
Waarom zijn de N2000-doelsoorten geen indicator
(vogels en habitats)? Het hele stikstofbeleid en delen
van het natuurbeheer gaan hierover, dan zou ik een
indicator verwachten.

1.
2.
3.
4.

Een indicator geeft inzicht in de voortgang of het
effect van het gevoerde beleid;
Een indicator is bruikbaar als instrument voor de
(bij)sturing op het beleid;
De set van indicatoren sluit als geheel goed aan op
het actuele beleid;
De administratieve lasten t.b.v. het meten, bijhouden
en rapporteren over een indicator mogen niet ten
koste gaan van de uitvoering
(proportionaliteit/doelmatigheid).

- Voor de monitoring van KRW is gebruik gemaakt van de
indicator ‘toestand waterlichamen KRW’. Deze is te vinden op
pagina 61 van de begroting. De ecologische toestand van
oppervlaktewateren is beoordeeld volgens de
beoordelingsmethode van de Europese Kaderrichtlijn Water.
De cijfers geven het percentage oppervlaktewateren weer dat
de beoordeling 'goed' heeft gekregen. Het betreft een jaarlijkse
beoordeling op basis van de laatste drie meetgegevens.
Weergegeven zijn de cijfers van alle oppervlaktewateren die in
het beheer van de waterschappen zijn. Het gebied van een
waterschap kan provincie-overstijgend zijn. De cijfers van een
waterschap dat in twee provincies ligt worden in beide
provinciecijfers opgenomen.
- De Living Planet Index is berekend op het niveau van de
provincie Noord-Holland. De Living Planet Index is de
gemiddelde trend van de populatiegrootte van een aantal
diersoorten. Dit zijn diersoorten die zowel op het land als in
zoetwater of de zee voorkomen, zoals broedvogels, vlinders,
libellen, reptielen, amfibieën, vissen, zoogdieren (incl.
vleermuizen). Met de Living Planet Index is te volgen of het
aantal diersoorten achteruitgaat of vooruitgaat, wat weer iets
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zegt over de stand van de natuur. Een hogere indexwaarde
wordt gezien als positief. Over de periode 1990-2019 vertoont
de Living Planet Index in Noord-Holland een dalende trend.
Het gaat om oorzaken zoals het verdwijnen van ‘groene’
elementen in het landschap, schaalvergroting in het
landgebruik. De toename van stikstofdepositie wordt in
verband gebracht met de toename van stikstofminnende
soorten ten koste van de meer zeldzamere soorten. Dit wordt
ook aangeduid als vergrassing en verruiging van het open duin
en moerassen. De LPI is een gemiddelde weergave van de
trend. Er zijn dan ook positieve ontwikkelingen te zien, zoals
gebieden waar de biodiversiteit juist verbetert. Oude bossen
bijvoorbeeld herbergen meer biodiversiteit, de verbetering van
waterkwaliteit geeft bijzondere planten en dieren weer de
ruimte zoals te zien in de Harger en Pettemerpolder.
Succesvolle natuurontwikkeling in de binnenduinrand heeft
bijzondere natuur opgeleverd, maar ook geholpen om de
impact van de heftige regenbuien van de zomer van 2021 op
te vangen en zo te voorkomen dat de omliggende
landbouwpercelen onderliepen. Ook op het niveau van
Nederland is een dalende trend zichtbaar. De daling van de
Living Planet Index is landelijk minder groot dan voor
provincie Noord-Holland.
- De indicator die we gebruikten voor het meten van de
ganzenschade gaf de uitgekeerde tegemoetkomingen voor
faunaschade van de provincie weer. Omdat dit bedrag ook in
de begroting/jaarrekening zelf is opgenomen als onderdeel
van de standaard opgenomen financiële informatie heeft de
indicator op zichzelf geen toegevoegde waarde.
Als streefwaarde gaan wij nog steeds uit van de in het
Coalitieakkoord beoogde verlaging van € 8 miljoen naar € 6
miljoen per jaar. Hierbij speelt ook het beoogde effect van de
in het Coalitieakkoord afgesproken verhoging van het eigen
risico voor agrarische ondernemers bij faunaschade naar 20%,
een belangrijke rol. Deze is per 1 mei 2021 ingevoerd. Dit zal
effect hebben op het schadebedrag 2021 en de jaren daarna.
De in de tabel genoemde last van € 6,1 miljoen behelst
overigens de hierboven genoemde € 6 miljoen plus de aan dit
Operationeel doel gekoppelde apparaatskosten.
-Het traject om vanuit de stikstofcrisis naar een strategie met
doelen te komen is complex (geweest) en het veld waarin de
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opgave zich bevindt is nog volop in beweging. Niet in het
minst omdat de demissionair minister zich nog buigt over de
rijksdoelensystematiek en de implicaties daarvan voor de
verschillende provincies. Wij stellen voor om voor de
Begroting 2023 met een indicator te komen.
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“Nederland voldoet nog lang niet aan de Europese eisen voor
bescherming van soorten

3

NLG

VVD

Bas de
Wit

84

Esther
Rommel

Wanneer wordt de tweejaarlijkse monitoring van de
biodiversiteit in Noord-Holland in 2021 gepubliceerd?

Dat gebeurt naar verwachting in het najaar van 2021.
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Kunt u een specificatie geven van de verwachte kosten ad EUR
200 miljoen voor Laag Holland? Kunt u daarnaast aangeven
hoeveel van deze kosten reeds gefinancierd zijn op basis van
bestaande provinciale budgetten en toegekende
rijksbijdragen? Hoe kan het verschil gefinancierd worden in de
komende 10 jaar?

Een genoemde bedrag is een indicatie. Een nadere specificatie
van dit bedrag maakt deel uit van het concept-programma
Laag Holland, dat wij dit najaar aan uw Statencommissie en
tevens aan alle partners in de regio zullen voorleggen. Het
daadwerkelijk benodigde bedrag over een periode van 10 jaar
hangt uiteraard samen met de provinciale ambities die in het
programma Laag Holland SMART en integraal zullen worden
benoemd en die een regionale concretisering zijn van de
provinciale visies die voor heel Noord-Holland sectoraal zijn
vastgesteld. Wij zullen in het concept-programma ook de
dekkingsbronnen aangeven. Belangrijke dekkingsbronnen
zullen in ieder geval zijn: de Reserve Groen (voor de NNNopgave) en specifieke geldstromen van het Rijk voor
stikstofreductie en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.
Indien de beschikbare dekkingsbronnen niet toereikend zijn,
zullen wij de ambities hierop aanpassen en/of aan uw Staten
een alternatief dekkingsvoorstel voorleggen.
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Kunt u een specificatie geven van de baten ad EUR 7,4 miljoen
uit het programma Groen? Welke risico’s zijn er bij het

Specificatie baten

5.1.
4

Hiermee wordt gedoeld op de doelstellingen onder de
Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen. In de
aanwijzingsbesluiten voor de Natura2000-gebieden is
en kwetsbare leefgebieden.” Kunt u aangeven op basis van
beschreven wat die doelen per soort en habitattype zijn. Uit
welke informatie u deze conclusie trekt, en over welke
landelijke rapportages (artikel 17 rapportages) blijkt dat de
Europese eisen dit gaat? Op welke Europese eisen heeft Noord- doelen nog niet behaald worden. Met de uitvoering van de
Hollands beleid invloed, en welk effect wordt daarvan
geplande herstelmaatregelen zoals genoemd onder
verwacht in 2022-2025?
Programma Natuur en in de stikstofaanpak, wordt beoogd
deze doelstellingen dichterbij te brengen. De verwachting is
dat in de periode 2022-2025 zeker voortgang geboekt zal
worden, maar niet dat de uiteindelijke doelen in 2025 al zijn
bereikt.

Deze baten hebben vooral betrekking op middelen die GS van
het Rijk ontvangen als “specifieke uitkering” (€ 4,4 miljoen). In
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2022 is in het kader van de Regeling specifieke uitkering IBPVitaal Platteland € 4,2 miljoen aan uitgaven (en daarmee ook
als baten) geraamd. Zie ook pagina 194. Voor de Regeling
specifieke uitkering Impuls Veenweiden is € 220.000 geraamd.
Voor projecten die voor derden worden uitgevoerd is € 2,2
miljoen geraamd en er is een bedrag van € 535.000 geraamd
voor bijdragen van de waterschappen ten behoeve van
natuurbeheer. Het restant bestaat uit te ontvangen leges.
Risico’s
Met betrekking tot de Rijksmiddelen die als specifieke
uitkering zijn ontvangen hebben GS per regeling ook een
Beschikking van het Rijk voor ontvangen, waarbij de niet voor
het desbetreffende doel uitgegeven middelen moeten worden
teruggestort aan het Rijk. In de provinciale Jaarrekening
leggen GS hier verantwoording over af. Aan de bijdragen van
de waterschappen voor natuurbeheer ligt een
Bestuursovereenkomst ten grondslag.
Welk potentieel is er om baten te vergroten
Met betrekking tot de Rijksmiddelen die GS als specifieke
uitkering ontvangen zijn in de Begroting 2022 alleen de te
verwachten uitgaven voor 2022 geraamd, maar de
beschikkingen van het Rijk omvatten grotere bedragen. Zo
hebben GS bijvoorbeeld voor de Regeling specifieke uitkering
Impuls Veenweiden een beschikking van totaal € 18 miljoen
ontvangen. Hiernaast loopt het Programma Natuur met een
toegezegde specifieke uitkering van bijna € 44 miljoen.
Daarnaast wordt momenteel overleg gevoerd met het Rijk
t.a.v. een tweede tranche Programma Natuur.
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De SNL loopt af na 2021, de natuurgebieden blijven echter
evenals de beheervraagstukken. Hoe wordt vanaf 2022
subsidie beschikbaar gesteld aan natuurbeheerders? Wat
verandert er voor subsidieaanvragers? Wanneer komt PS
hierover te spreken?

Ons beleidsmatige uitgangspunt is dat wij het natuurbeheer in
de natuurgebieden structureel subsidieren. Als de zesjarige
beheersubsidies aflopen, kunnen de beheerders dus een
nieuwe beheersubsidie aanvragen. Voor het agrarisch
natuurbeheer zal een evaluatie van de effecten plaatsvinden,
op basis waarvan GS keuzes zal maken voor de
subsidiemogelijkheden in de toekomst. Provinciale Staten
besluiten jaarlijks over de kaders voor het natuurbeheer in het
Natuurbeheerplan, dat altijd in oktober/november in uw
Staten wordt geagendeerd.
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Wat is het aantal groene vrijwilligers per 1-1-2021? Wat is het
demografisch risico op afname van dit aantal? Welke
iniatieven moeten ervoor zorgen dat het aantal stabiel kan
blijven in 2022? Wat zijn eventuele alternatieven voor hun rol
als tellers, vertellers en herstellers, als het aantal vrijwilligers
toch afneemt?

Per 1-1-2021 zijn er 11.000 actieve groene vrijwilligers. De
aanpak voor ondersteuning van groene vrijwilligers in NoordHolland is geborgd in het programma Betrekken bij Groen. Een
belangrijk onderdeel hiervan is onderzoek naar nieuwe
manieren om geïnteresseerden voor kortere of langere tijd te
betrekken en van elkaar te laten leren. Wij ontwikkelen pilots
om flexibel aanbod in de praktijk te testen. Zo zijn er in 2021
pilots met jongeren (18-30) in het Goois Natuurreservaat, bij
het Twiske, in Nationaal Park Zuid Kennemerland en in een
stedelijke context. Ook is er een pilot gericht op het
aantrekken van nieuwe flexibele vrijwilligers in de leeftijd van
40-55 jaar. Via deze pilot onderzoeken GS hoe nieuwe
vrijwiligers het beste bereikt kunnen worden en welk aanbod
bij ze past. Het aanbod voor incidenteel en flexibel
vrijwilligerswerk op het platform de Groene Academie wordt
continu aangevuld. Door deze inzet denken wij dat het te
prematuur is om te vrezen voor grote afname van vrijwilligers.
Wel vraagt het onderwerp voortdurende aandacht.
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Wat is de verklaring voor de toegenomen uitgaven aan 5.3.2
Specificatie uitgaven 2021 (€ 3.528.000):
bijdrage aan regionale samenwerkinging, kunt u een
specificatie van de uitgaven in 2021-2023 opgeven, welk effect Voor € 2,8 miljoen is dit een geraamde onttrekking uit de
Reserve Landschap; € 330.000 voor een subsidie aan de
moet deze bijdrage hebben en hoe wordt dit gemonitord?
Nationale Parken Duinen van Texel en Zuid-Kennemerland; €
60.000 voor het Bestuurlijk Platform Groene Hart; € 200.000
voor capaciteitskosten en € 138.000 voor uitgaven m.b.t. de
Regeling specifieke uitkering Impuls Veenweiden.
Specificatie uitgaven 2022 (€ 3.989.000):
Voor € 3,18 miljoen is dit een geraamde onttrekking uit de
Reserve Landschap; € 330.000 voor een subsidie aan de
Nationale Parken Duinen van Texel en Zuid-Kennemerland; €
60.000 voor het Bestuurlijk Platform Groene Hart; € 199.000
voor capaciteitskosten en € 220.000 voor uitgaven m.b.t. de
Regeling specifieke uitkering Impuls Veenweiden.
Specificatie uitgaven 2023 (€ 4.369.000):
Voor € 3,78 miljoen is dit een geraamde onttrekking uit de
Reserve Landschap; € 330.000 voor een subsidie aan de
Nationale Parken Duinen van Texel en Zuid-Kennemerland; €
60.000 voor het Bestuurlijk Platform Groene Hart en € 199.000
voor capaciteitskosten.
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Verklaring toegenomen uitgaven:
De hogere bedragen in de jaren 2021 – 2023 hebben vooral
betrekking op de geraamde onttrekking uit de reserve
Landschap, deze worden op pagina 98 ook weergegeven onder
het kopje “onttrekkingen”.
Welk effect en hoe wordt dit effect gemonitord
Aan de Bijdragen aan de Nationale Parken en het Bestuurlijk
Platform Groene Hart liggen bestuurlijke afspraken ten
grondslag. De bijdragen worden verleend in de vorm van
subsidies waarover verantwoording dient te worden afgelegd
conform de daarvoor gelden provinciale
verantwoordingssytematiek. Voor opdrachten en subsidies die
worden verstrekt uit de Reserve Landschap geldt dat deze
worden besteed aan Herstel Liniedijken en
Landschapsversterkingen Westeinderscheg, Amstelscheg,
Diemerscheg, Kern Schagen en Noord-Kennemerland. Voor de
Regeling specifieke uitkering Impuls Veenweiden geldt dat
deze middelen worden besteed aan de klimaatopgave
(Klimaatakkoord) in de veenweidegebieden Groene Hart en
Laag Holland
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“De provincie participeert in de voorbereiding van het
GLB/Nationaal Strategisch Plan.” Wat is de inzet van de
provincie in de voorbereiding, en hoe relateert dat aan
provinciaal beleid?

Onze inzet is om het GLB-NSP 2023-2027 zo effectief en
doelmatig bij te laten dragen aan onze doelen voor de transitie
naar een toekomstbestendige landbouw zoals verwoord in de
Omgevingsvisie 2050. Wij zetten er op in dat duurzaam
boeren ook sterker beloond wordt. Daarbij gaat het om beleid
zoals onder meer verwoord in de voedselvisie 2020-2030, de
uitvoeringsagenda economie 2021-2023, Watervisie en de
agenda Groen. Kennis en innovatie is hierbij een
overkoepelend doel om de landbouw in stat te stellen om zich
aan te passen en te ontwikkelen.
Wij informeren uw Staten binnenkort uitgebreid over de
prositie van de provincies in het GLB-NSP.
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“Als overheid mogen wij geen verstorende werking op de
grondmarkt hebben en mogen wij geen onrechtmatige
staatssteun verlenen, waardoor slechts beperkt en
gemotiveerd van marktconforme prijzen afgeweken kan
worden. Tevens zijn wij er als overheid aan gehouden om
niemand een voorkeurspositie te geven. Verhuur, verpachten
en verkoop van gronden vindt daarom op zodanige wijze

In 2020 heeft dergelijke integrale afweging tweemaal in GS
plaatsgevonden:
1. Uitgangspunten onderhandeling met netbeheerders over
verkoop deel SLP-zuid terrein tbv een transformatorstation in
de A4-zone (GS 7-6-2020, toentertijd geheim).
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plaats dat iedereen dezelfde positie heeft. Hiervan kan, op
GS besloten af te wijken van het provinciaal grondbeleid door
basis van een integrale afweging binnen GS, worden afgeweken niet op de vrije markt, maar 1-op-1, tegen getaxeerde
als een provinciaal doel aan de orde is.”
marktwaarde, grond te verkopen aan Tennet en Liander. De
belangrijkste afweging was de het urgente probleem van de
Hoe vaak heeft in 2020 een dergelijke integrale afweging
electriciteitsvoorziening in deze regio.
binnen GS plaatsgevonden? Welke aspecten waren daarin
doorslaggevend? Heeft het al dan niet voordoen van deze
2. Onderhandse verkoop provinciaal eigendom ter
afwegingen implicaties voor de beleidsvorming in de komende reconstructie van pachtbeëindiging in het Noord-Hollands
jaren (in die zin dat PS aangepast beleid wordt voorgesteld om Duinreservaat (GS 24-8-2021)
de noodzaak tot dergelijke afwegingen te voorkomen)?
GS besloten af te wijken van het provinciaal grondbeleid door
niet op de vrije markt, maar 1-op-1, tegen getaxeerde
marktwaarde, grond buiten de NNN te verkopen aan een
pachter van het PWN. De afweging was dat hierdoor wettelijk
verpachte NNN-grond binnen Natura2000 uit landbouwkundig
gebruik wordt genomen en als NNN kan worden ingericht.
Deze afwegingen hebben geen implicaties voor de
beleidsvorming in de komende jaren.
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Kunt u een specificatie geven van de onder 5.1.1 genoemde
lasten ad EUR 50,3 miljoen in 2022 (grootste categorieën van
uitgaven)? Hoe sluit het totaalbedrag van 5.1 van pagina 90
(EUR 78,5 miljoen) aan op het genoemde bedrag ad EUR 91
miljoen op pagina 245?

T.a.v. de van de lasten van € 50,3 miljoen onder 5.1.1 in 2022:
voor een groot deel betreft dit uitgaven uit de Reserve Groen
(€ 43,4 miljoen). Een nadere specificatie hiervan wordt
opgenomen in het Programma Natuurnetwerk 2022, dat in
november 2021 aan uw Staten zal worden voorgelegd.
Daarnaast is er € 2,2 miljoen geraamd voor projecten die
worden uitgevoerd voor derden (hier staan baten tegenover); €
0,7 miljoen voor convenantsgelden die via het Groenfonds
(aflossing van een oude lening t.b.v. natuuraankopen); € 1,4
miljoen voor onderzoek en advies Groen en € 2,6 miljoen voor
capaciteitskosten.
De cijfers op pagina 90 hebben allemaal betrekking op het
beleidsdoel 5.1 ‘Beschermen en ontwikkelen van de
groenstructuur’. Op pagina 245 zijn de cijfers weergegeven op
het niveau van de Taakvelden zoals ons die door het Rijk
opgelegd zijn ten behoeve van een vergelijking tussen de
provincies onderling door het CBS. Deze komen niet geheel
met elkaar overeen; er vallen ook bedragen onder Taakveld 5.1
Natuurontwikkeling die op andere provinciale beleidsdoelen
staan.
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Arthur van Wat was de initiële doelstelling voor het realiseren van de
Quickscans in 2020? Is er een verschil met de gerealiseerde
Dijk
doelstelling en wat verklaart dit verschil? Op welke wijze

Door de coronacrisis is de uitvoering van de Quickscans
Gemeentelijke Weerbaarheid bij de Noord-Hollandse
gemeenten naar achteren geschoven. De uitrol hiervan bij
7
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wordt er ingespannen om de doelstelling van 2021 (15) te
kunnen realiseren? Wat wordt er anders gedaan? Waarom
stijgt het aantal verwachte Quickscans tot 2023? Wat zijn de
kosten per Quickscan en de totale kosten per jaar? Wat heeft
het tot dusver opgeleverd in het kader van de bestrijding van
de ondermijnende criminaliteit c.q. gemeentelijke
weerbaarheid?
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andere Noord-Hollandse gemeenten borduurt voort op de
succesvolle pilot bij drie gemeenten in 2019 en 2020. In
januari 2021 is er samen met het RIEC (Regionaal Informatieen Expertise Centrum) Noord-Holland, twee
onderzoeksbureaus en de gemeenten hiermee gestart. Het
doel is om in deze coalitieperiode bij bijna alle gemeenten een
Quickscan aan te bieden. Door o.a. samenwerkende gemeenten
gaat het hier om totaal 32 Quickscans. De kosten per
Quickscan zijn € 15.000,-. Verantwoording van de voortgang
van de Agenda vindt ook door middel van een
voortgangsbericht aan PS plaats.
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Arthur van Op welke wijze wordt getracht om burgers te bereiken met de
communicatiestrategie die laaggeletterd zijn of anderstalig?
Dijk
Hoe zorgt de provincie ervoor dat deze moeilijk bereikbare
groepen ook pro-actief geïnformeerd worden over hun
provincie?
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DENK Koyuncu 1.4.
2

Arthur van De Provincie maakt deel uit van diverse lobbyorganisaties. Dit Belangenbehartiging in Brussel en Den Haag al dan niet via
Dijk
kost de burger geld. Maar wat levert het concreet op voor de
lobbyorganisaties beoogt vooral invloed uit te oefenen op nieuw
Noord-Hollander? Is dat nader uit te leggen c.q. kwantificeren? beleid, zodat dit bijdraagt aan de uitvoering van ons eigen
beleid. Dat kan zijn in de vorm van regelgeving en/of in de
vorm van financieringsmogelijkheden. Belangenbehartiging
kan er ook op gericht zijn te voorkomen dat regelgeving wordt
vastgesteld die ons eigen beleid hindert of ons geld kost. Als we
daarin succesvol zijn, is dat dus in het voordeel van de NoordHollander. Het resultaat is echter zelden een-op-een in geld uit
te drukken. De belangenbehartiging draagt bij aan de
uitvoering van het provinciaal beleid en aan de aanpak van de
maatschappelijke opgaven die Provinciale Staten hebben
gedefinieerd. Ten behoeve van de effectiviteit en efficiëntie van
de belangenbehartiging werken wij nationaal en internationaal

21

De provincie Noord-Holland heeft de Direct Duidelijk Deal met
het Rijk ondertekend. Daarin zijn afspraken gemaakt over
heldere en duidelijke communicatie, die ook voor mensen die
laaggeletterd zijn begrijpelijk is. Als onderdeel hiervan
worden onder meer alle standaardbrieven van de provincie
herschreven in direct duidelijke taal en worden ambtenaren
opgeleid om direct duidelijk te schrijven. De landelijke Direct
duidelijk-campagne pleit ervoor om direct duidelijke teksten
te ondersteunen met beeld. Bij deze begroting en de
jaarrekening over 2020 is daarom ook een uitleg in de vorm
van een animatie in direct duidelijke taal verschenen. Wanneer
het nuttig is, kan er ook in andere talen worden
gecommuniceerd met inwoners. Ook wordt voor de
communicatie van anderstalige inwoners soms gebruik
gemaakt van andere organisaties of overheden, die deze
groepen beter weten te bereiken dan de provincie.

8
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samen met andere provincies en regio’s. Daarmee creëren we
de massa die nodig is om ons geluid te versterken. Twaalf
provincies worden in Den Haag eerder gehoord dan een, en
honderdvijftig regio’s worden in Brussel eerder gehoord dan
een. Deze netwerkorganisaties versterken niet alleen onze
belangenbehartiging, zij doen ook een deel van het werk in de
zin van het verzamelen en delen van informatie en het
analyseren van nieuw beleid en nieuwe regelgeving. Het
resultaat van de samenwerking is dat met inzet van minder
capaciteit een veel breder deel van het speelveld kan worden
bestreken. Dit is niet kwantificeerbaar.
15

NLG

DENK Koyuncu Maa 24
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Zita Pels

Er moet in 2050 een reductie van 50% in het gebruik van
primiare grondstoffen gerealiseerd worden. Maar 50% ten
opzichte van welk basisjaar? En over hoeveel uitstoot praten
we dan (dwz, in 2050)?

Verder op pagina 25:

De provincie werkt met het programma Tata Steel 2020-2050
aan een gezondere leefomgeving. Maar is het meest recente
rapport van het RIVM hierin opgenomen? Zo niet, moet dit
programma niet opnieuw bijgesteld worden aan de hand van
de (zorgelijke) bevindingen van het RIVM? Welke gevolgen
heeft dit voor de begroting?

Aansluitend bij de Europese en nationale doelstelling is het
Noord-Hollandse doel om in 2050 voor 100% circulair te zijn
met primaire grondstoffen, en in 2030 halverwege. Het
is nog geen hard omschreven en meetbaar doel. Dit is ook
door het Planbureau voor de Leefomgeving in de eerste
Integrale Circulaire economie Rapportage (ICER) van
januari 2021 gesteld en de door
de Staatssecretaris meegedeeld aan de Tweede Kamer in
haar brief van 14 juli jl.. De provincie Noord-Holland
werkt mee aan het scherp krijgen van definities en registraties
om de doelstelling meetbaar te maken. Zo wordt nu gesproken
over het jaar 2015 als referentiejaar en wordt beoordeeld
hoe een kwalitatieve prioritering, zoals de mate van gebruik
van de door de EU en Rijk benoemde 30 kritieke grondstoffen,
hierin kan meewegen, naast volume, waarde en milieubelasting
van grondstoffen.
Het RIVM rapport over stofdepositie in de IJmond is genoemd
in het Programma Tata Steel 2020 – 2050 (als onderdeel van
het gezondheidsonderzoek in de IJmond door het RIVM). In
het programma is verder als actiepunt opgenomen dat per
onderzoek gezamenlijk (provincie, gemeenten,
omgevingsdiensten en GGD) wordt gekeken wat de beste
reactie en vervolgstappen zijn. Dat is naar aanleiding van het
recente RIVM rapport ook gebeurd. Het doel van het
programma is en blijft het zoveel mogelijk verminderen van
de negatieve effecten van Tata Steel op de gezondheid en
veiligheid in de IJmond. Het recente RIVM rapport
onderstreept dit doel opnieuw. Het programma hoeft niet te
worden bijgesteld.

9
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Esther
Rommel

Het kabinet zinspeelt op het onteigenen van
landbouwproducenten om daarmee het percentage stikstof
terug te dringen. Mocht dit plan realiteit worden, wat zijn dan
de gevolgen voor de Noord-Hollandse boeren en onze
klimaatplannen? Welke gevolgen heeft dit verder voor de
begroting?

Ook wij hebben kennis genomen van de eerste ideeën van het
Rijk over onteigening van boeren. Wij hebben hierover echter
niet meer informatie dan in de media bekend is geworden. Het
is nog onduidelijk of deze plannen inderdaad werkelijkheid
worden; de kabinetsformatie zal hier naar verwachting ook
een belangrijke rol in spelen. Om die reden kunnen wij nog
geen inschatting maken van de effecten voor Noord-Hollandse
boeren, onze klimaatplannen en onze begroting.

17

RWK

DENK Koyuncu Effe
ctin
dica
tor
2.1.
1

Edward
Stigter

Waarom zijn de cijfers van de productie van hernieuwbare
energie alleen tot 2018 te zien? Wat is de productie tot 2020?

Bij het opmaken van de begroting waren dat de laatste
beschikbare totaal cijfers betreffende hernieuwbare energie
(energie uit zon, wind, biobrandstof en hernieuwbare warmte)
in waarstaatjeprovincie.nl.
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Inmiddels zijn de cijfers voor 2019 beschikbaar, voor NH is
dat 20.614 TJ (≈ 5,7 TWh) . Deze zijn ook te vinden in ons
dashboard Energietransitie in NH, zie Energietransitie Hernieuwbare energie - Noord-Holland
Edward
Stigter

Waarom stijgen de investeringen in de opwekking van
duurzame elektriciteit in 2021 en daalt deze vanaf 2023 naar
1.255k? Moeten de investeringen juist niet blijven toenemen
om de gestelde doelen in het kader van de klimaatopgave te
behalen? Wat verklaart deze daling na 2022?

De overbelasting en beperking van het elektriciteitsnetwerk is
meermaals besproken. Zijn de investeringen in de energie
infrastructuur voldoende om aan onze klimaatdoelstellingen
te voldoen? Oftewel, als alle windmolens en zonneparken er
staan, zijn deze investeringen (2.1.3) dan voldoende om onze
elektriciteitsopbrengst te faciliteren?

19
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Zita Pels /
Cees
Loggen

Waaraan worden de middelen uit de reserve besteed? Is de
reden waarom er vanaf 2024 niet meer verder uit ingezet
wordt, omdat het dan een beslissingsbevoegdheid is van het
volgende college?

Het budget van dit operationele doel zit in een reserve. Het
budget dat hierin zit is bestemd voor de huidige
coalitieperiode (t/m 2023). Vanuit deze reserve zijn nog geen
kasraming opgenomen zijn voor de jaren daarna. De lasten die
te zien zijn bij dit operationele doel in 2024 en 2025 zijn
capaciteitskosten (dat zijn de personele lasten).

Voor de regionale netinfrastructuur in onze provincie is
Alliander verantwoordelijk. De investeringen doet Alliander.
Alliander adviseert bij de uitvoering van de RES over de
benodigde netinfrastructuur. De provinciale middelen op de
begroting worden ingezet om de no-regret maatregelen op tijd
te realiseren en om (samen met Alliander) een ontwerp en
programmering van het Energienet van de toekomst te maken.
De middelen worden besteed aan de doelen: verduurzaming
gebouwde omgeving, versterking culturele en maatschappelijk
sector en versterking arbeidsmarkt technieksector. In onze
brief aan PS van 27 mei jl. staat een uitgebreidere toelichting
van de beoogde besteding van de middelen uit de reserve. De
brief is te vinden via de link
10

Nr

Comm Fracti Naam
OD
vragenst
issie
e
eller

Pagin Portfeuille Vraag
a
houder GS
begro
ting

Antwoord

https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=noordholland
&id=1100355786

Bij de opzet van het Economisch Herstel- en
Duurzaamheidsfonds zijn we ervanuit gegaan dat het om een
tijdelijke maatregele gaat ter verzachting van de effecten van
de coronapandemie. Daarom is het in de meerjarenbegroting
opgenomen tot en met 2023.
20

EFB

DENK Koyuncu 8.1.
1

121

Zita Pels

Wat is de reden dat de lokale heffingen gelijk blijft na 2022?
Moet deze niet meebewegen met de demografische
ontwikkeling?

1.

Wat is de reden voor de stijging van de uitkeringen uit het
provinciefonds?

Onder lokale heffingen verstaan wij de opbrengst van
de opcenten de motorrijtuigenbelasting. Voor het
jaar 2022 gebruiken wij hiervoor de raming zoals wij
die van de Belastingdienst hebben ontvangen. Omdat
het erg lastig is om een voorspelling te doen van het
toekomstige verloop (denk bijvoorbeeld aan de groei
van electrische auto’s waar nu nog geen opcenten
voor ontvangen worden) zetten we de toekomstige
raming op 0.

2. Het provinciefonds neemt toe als gevolg van
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DENK Koyuncu Over 131
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niet
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Ilse Zaal &
Zita Pels

Bij de Kadernota 2021 werd gesproken van bestuurlijke
problemen die konden ontstaan als gevolg van mogelijke
financiële tekorten bij gemeenten. Projecten konden daardoor
gevaar lopen. Wat is de huidige stand van zaken bij de
gemeenten? Bij hoeveel gemeenten van het totaal kijkt de
provincie met zorgen naar vanwege de financiële situatie?

Toename van de algemene uitkering: de omvang van
de algemene uitkering beweegt mee met de uitgaven
van het Rijk (het zogenaamde ‘samen trap op samen
trap af’ principe. Dus in jaren dat her Rijk meer
uitgeeft ontvangen de provincies meer geld;
Toename van decentralisatie-uitkeringen

Zoals vermeld in de indicator op pagina 16 van de begroting
stonden er in 2020 geen gemeenten onder financieel toezicht
van de provincie vanwege de financiële situatie. Ook op dit
moment hebben we geen gemeenten onder preventief
financieel toezicht vanwege zorgen over de financiële situatie.
De uitspraak waarop u doelt stond in de kaderbrief 2022 en
was onderdeel van een beschrijving over trends en
ontwikkelingen. De financiële schaarste bij de gemeenten is
iets om rekening mee te houden in het provinciaal beleid waar
het gaat om toekomstige activiteiten waarbij sprake is van
cofinanciering vanuit gemeenten. De financiële kaders die in
het nieuwe regeerakkoord voor gemeenten worden uitgewerkt
zijn daarbij ook van belang. Op dit moment zijn er bij ons op
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geen risico’s bekend bij activiteiten waarover reeds financiële
afspraken zijn gemaakt met gemeenten
22

EFB

DENK Koyuncu Inci 134
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Zita Pels

Waarom is de Algemene Reserve voor de raming 2023 (en
verder) niet opgenomen in deze berekening?

Dit is gedaan omdat de algemene reserve een incidenteel
dekkingsmiddel is. Dit betekent dat als je dit geld eenmaal
ingezet hebt in een bepaald jaar, je dit niet nog een keer in
kan zetten in andere jaren (op is op als het ware).
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EFB

DENK Koyuncu Solv 137
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o

Zita Pels

Tussen welke waarden wordt de solvabiliteitsratio als
acceptabel gezien? In hoeverre verhoudt dat zich tot de
solvabiliteitsratio in de meerjarenraming? Wat verklaart de
daling tot en met 2025?

De interpretatie van de kengetallen in relatie tot de financiële
positie is geen objectieve wetenschap. Zo zijn er ook geen
vastgestelde grenswaarden waarbinnen de solvabiliteitsratio
als acceptabel wordt gezien. Wanneer we kijken naar de
provincies is de gemiddelde prognose voor de
solvabiliteitsratio in de begrotingen over 2021 64,4%. De
verwachte solvabiliteitsratio voor Noord-Holland per einde
2021 bedraagt 71%. Over 2022 bedraagt deze voor NoordHolland 60%. De daling van de solvabiliteit van de provincie
Noord-Holland wordt verklaard door verschillende factoren.
Bepalende ontwikkelingen hierin zijn:
- Het eigen vermogen neemt af omdat we onze
bestemmingsreserves inzetten voor het bereiken van gestelde
doelen.
- Het balanstotaal van de provincie neemt toe door
investeringen.

24
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Zita Pels

Wat is het aandeel externe inhuur? Welke maatregelen neemt
het college om de externe inhuur zoveel als mogelijk terug te
dringen? Hoeveel bedraagt de jaarlijkse kosten aan
communicatie (totaalbedrag)? Hoe vergelijkt Noord-Holland in
het totale kosten overhead met de andere 11 provincies?

Bij overhead gaat het bijna uitsluitend over structurele taken.
Die willen we laten verrichten met vast eigen personeel. In de
begroting ramen we dan ook deze kosten op basis van eigen
vast personeel. In de praktijk wordt externe inhuur ingezet
voor vervanging bij openstaande vacatures of bij ziekte, bij
piekbelasting en bij specifieke tijdelijke werkzaamheden.
De invulling van structurele taken vindt standaard plaats met
eigen vast personeel. Ook bij tijdelijke werkzaamheden wordt
gekeken of er opvolgend gelijksoortige werkzaamheden zijn,
waardoor tijdelijke dienstverbanden of eventueel een vast
dienstverband de voorkeur verdienen boven een
inhuurcontract.
12
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Binnen de totale kosten van overhead wordt een bedrag van €
188.000 aan communicatie besteed.
De begrotingen voor 2022 zijn nog niet vastgesteld, dus kan er
voor 2022 geen vergelijking worden gemaakt. Onderstaand
zijn de lasten overhead per provincie weergegeven uit de
begroting 2021. Daarbij moet worden opgemerkt dat niet
iedere provincie dezelfde definitie hanteert van overhead.

Bedragen in miljoen euro. Bron: Statline (CBS)
Provincie

NLG

DENK Koyuncu Indi Pagin Zita Pels
cato a 4
ren (Was
wordt
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aat
toren)
&
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eu

Kan worden toegelicht waarom deze indicatoren niet meer
voldoen aan de uitgangspunten en zijn geschrapt?

Lasten

Saldo

Groningen

0

36,3

36,3

Friesland

2

40,8

38,8

4,9

32,3

27,4

Overijssel

1

57,8

56,8

Flevoland

3

31,7

28,7

Gelderland

0,2

86,9

86,7

Utrecht
NoordHolland
ZuidHolland

3,4

54,6

51,2

0

73,6

73,6

2,4

103

100,6

Zeeland
NoordBrabant

0,3

28,5

28,2

0

73,5

73,5

Drenthe

25

Baten

Limburg
0,3
51,8
51,5
De geschrapte indicatoren voldoen niet aan de uitgangspunten
(zoals vermeld in de begeleidende brief aan uw Staten bij deze
begroting). De geschrapte indicatoren in het programma
Klimaat en Milieu voldeden niet aan de eerste 2
uitgangspunten en 1.
Een indicator geeft inzicht in de
voortgang of het effect van het gevoerde beleid;
2.
Een indicator is bruikbaar als instrument voor de
(bij)sturing op het beleid;
13
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De meeste indicatoren die waren opgenomen zijn prestatie
indicatoren. Hoewel dit een beeld geeft over wat de provincie
heeft gedaan, geeft dit geen inzicht in het daadwerkelijke
effect dat we als provincie willen bereiken.
26

NLG

DENK Mangal

2.2.
1

6

Jeroen
Olthof

Hoeveel experts kunnen worden aangenomen met € 286K? En
op welke specifieke expertise zullen de prioriteiten worden
gelegd?

€ 286K is voor 2 fte. De specifieke expertise waar deze
capaciteit op wordt ingezet is het reguleren en toezicht
houden op lozingen in het oppervlaktewater, inclusief de
daarvoor benodigde samenwerking met de waterschappen én
het ondersteunen van de provincie in de beleidsopgave en
kennisdeling met andere omgevingsdiensten in Noord
Holland.
In 2021/2022 voert de OD NZKG een pilot indirecte lozingen
ui, in samenwerking en afstemming met de waterbeheerders.
Dit moet (nog) meer scherpte geven in hoe de extra formatie
het beste kan worden ingezet. Met andere worden: wat het
beste rendement geeft voor de kwaliteit van het water.

27

NLG

DENK Mangal

2.2.
1

6

Jeroen
Olthof

De structurele verhoging is pas vanaf 2024. De uitgaven voor
VTH taken in 2022 en 2023bestaan uit de investeringen van
418K + 154K. Wat is de verdeling van dit budget tussen 2022
en 2023 en hoeveel experts zullen met dit geld in resp. 2022
en 2023 worden aangenomen?

Het gaat zowel in de jaren 2022/2023 als 2024 en verder om
de inzet van 2 fte. De verdeling van de € 418K + € 154K is €
286K voor 2022 en € 286 K voor 2023.

28

NLG

DENK Mangal

2.2.
1

6

Jeroen
Olthof

Hoeveel geld wordt gereserveerd voor werving en selectie in de In de € 286K zit geen reserve voor werving en selectie. De OD
NZKG heeft hiervoor in haar eigen begroting posten
jaren 2022, 2023, 2024 en 2025?
opgenomen voor de kosten voor de zogenaamde ‘PIOFACHfuncties’. Dat zijn de kosten voor ondersteunde functies als
huisvesting en facilitaire zaken, ICT, Personeel, Financiën,
Inkoop etc.

29

NLG

DENK Mangal

2.2.
1

6/36

Jeroen
Olthof

Hoe verhouden de bedragen op pagina 6 zich met die
genoemd worden op pagina 36?

30

NLG

DENK Mangal

2.2.
1

6

Jeroen
Olthof

Wordt er, gezien de bedragen genoemd op pagina 36, in 2022 Zie antwoord hiervoor de bedragen op pagina 6 zijn onderdeel
en 2023 niet bijgesteld? Zo ja, waarom wordt dat niet getoond, van de bedragen op pagina 36.
zo nee, waarom niet?

31
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DENK Mangal

3.5.
2.
Gro
ndb

6

Esther
Rommel

Op basis waarvan wordt verwacht dat de huuropbrengsten
eerst zullen stijgen in 2023 om vervolgens te dalen in 2023 en
2024?

De bedragen voor OD 2.2.1 op pagina 6 zijn onderdeel van de
bedragen voor OD 2.2.1 op pagina 36.

Zie ook antwoord nummer 171.
Het betreft het verwijderen van de verhuurinkomsten van een
deel van het kantoor Houtplein uit Operationeel Doel 3.2.5
(Grondbeleid), omdat deze inkomsten reeds structureel onder
14
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Operationeel Doel 8.2.2 (Bedrijfsvoering) (dubbel) waren
geraamd zijn. In de 2e Begrotingswijziging 2021 is dit reeds
geconstateerd en aangepast. Nu ook in egroting 2022 e.v.
De overige pacht- en huurinkomsten onder Operationeel Doel
3.2.5 (Grondbeleid) worden voor 2024 en 2025 hoger geraamd,
waardoor als resultante de hierboven genoemde bijstelling
minder hoog is.

32

RWK

DENK Mangal

2.1.
3

31

Edward
Stigter

Wat is de grondslag voor de schommeling op de begroting op
het borgen van de aansluting van de energie infrastructuur op
de waterstoftransitie zo groot; met een dip in 2024 om in
2025 weer omhoog te gaan?

Het budget van dit operationele doel zit in een reserve. Het
budget dat hierin zit is bestemd voor de huidige
coalitieperiode (t/m 2023). Vanuit deze reserve zijn nog geen
kasraming opgenomen zijn voor de jaren daarna. De lasten die
te zien zijn bij dit operationele doel in 2024 en 2025 zijn
capaciteitskosten (dat zijn de personele lasten).

33
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31

Edward
Stigter

Op basis van welke veronderstelling is de terugval van
reserveringen voor 2.1.1 tot en met 2.1.4 te verklaren?

Het budget van dit operationele doel zit in een reserve. Het
budget dat hierin zit is bestemd voor de huidige
coalitieperiode (t/m 2023). Vanuit deze reserve zijn nog geen
kasraming opgenomen zijn voor de jaren daarna. De lasten die
te zien zijn bij dit operationele doel in 2024 en 2025 zijn
capaciteitskosten (dat zijn de personele lasten).

34

RWK

DENK Mangal

2.2.
2

36

Edward
Stigter

Waarom zijn er geen reserveringen voor Verduurzaming
bestaande woningvoorraad opgenomen voor de komende
jaren?

Onder deze post viel het programma verduurzaming
bestaande woningvoorraad, dat in 2018 is gestart en dit jaar
bijna is afgerond. Er worden wel diverse nieuwe activiteiten
ontwikkeld om verduurzaming van bestaande woningen te
stimuleren. Deze activiteiten staan beschreven op pagina 117
en 118 onder hoofdstuk 7.1.1. Economisch herstel en
duurzaamheid bevorderen.

35

RWK

DENK Mangal

2.2.
3

36

Esther
Rommel

Gezien de problemen met PFAS, waarom is er een enorme
daling van 1700% opgenomen voor bodemsanering komende
jaren?

In de begroting van 2022 is voor bodemsanering ca. € 1,7 mln
minder opgenomen dan in 2021. De reden hiervoor is dat wij
de uitvoerende werkzaamheden voor Gebiedsgericht
grondwater beheer ’t Gooi in 2021 voor 30 jaar hebben
afgekocht bij Bodemzorg. Dit betekent dat hiervoor eenmalig
in 2021 een forse uitgave hebben gedaan.
Voor aanpak van de PFAS problematiek hebben wij extra
middelen aangevraagd bij het Rijk. Het Rijk heeft nog niet
besloten over onze aanvraag.
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36

RWK

DENK Mangal

2.2.
3

36

Edward
Stigter

Mag worden geconcludeerd dat de Provincie verduurzaming
van bestaande woningbouw niet meer zal subsidiëren vanaf
2022 aangezien de ontrekkingen op 0 worden gesteld?

De verwachting is dat reserve ‘verduurzaming bestaande
woningvoorraad’ (bijna) geheel is uitgeput in 2022 en de
subsidieregeling hiervoor loopt dan ook af. Vanuit het
Herstelfonds is geld beschikbaar voor verduurzaming van de
gebouwde omgeving, maar dat is niet bedoeld om bestaande
regelingen voort te zetten.

37

NLG

DENK Mangal

3.2.
5

50

Esther
Rommel

Hoe verhoudt de aankoop van NNN zich met 3.2.5 Resv.
waardevermindering grond Groen?

Zie ‘Memo Toelichting krediet NNN-aankopen en
beantwoording vragen cie EFB’, behorende bij Agendapunt 9
(Tweede begrotingswijziging 2020) van PS-vergadering 14
september 2020.
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Vraag over bullet: Verkeersmanagement op de weg. De
verkeerskundige werking van ieder provinciaal verkeerslicht
wordt elke drie jaar doorgelicht en bijgesteld. Waar wordt dan
precies naar gekeken: wordt het functioneren van de
verkeersregeling hier ook in meegenomen? En wat geeft de
doorslag om een verkeerslicht aan te passen en op welke
termijn geschiedt dit?

Bij het optimaliseren wordt met name naar de
verkeersregeling in het verkeerslicht gekeken. Hierbij wordt
beoordeeld of de huidige regeling nog voldoet aan de
intensiteit van de verschillende groepen verkeersdeelnemers.
Een regeling wordt aangepast als er optimalisaties zijn te
realiseren en dus vertraging kan worden verminderd. Extra
aandacht is hierbij voor voet- en fietsverkeer en openbaar
vervoer. De doorlooptijd van aanpassingen is verschillend:
kleine aanpassingen worden direct doorgevoerd en completen
wijzigingen duren ca. 3-4 maanden.
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In hoeverre kan de uitrol van de iVRI al plaats vinden in 2021,
terwijl er nog veel haken en ogen zijn aan het waarborgen van
de privacy van verkeersdeelnemers/gebruikers (fietsers en
automobilisten)?

Zoals in de voortgangsrapportage 2020 Uitvoeringsprogramma
Smart Mobility 2018-2021 is gemeld (pagina 8, onder data),
heeft privacy en security alle aandacht en worden alle
richtlijnen daarin gevolgd.

En een vraag over de iVRI: in hoeverre acht de provincie het
ombouwen van 25 VRI’s naar iVRI’s op jaarbasis haalbaar
gezien de technische en privacygerelateerde problemen die
nog spelen?
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Vraag over bullet: Communicatietechnieken voertuigen en
VRI’s, de provincie zal haar onderzoek voortzetten m.b.t. twee
verschillende communicatietechnieken tussen voertuigen en
VRI’s. Om wat voor communicatietechnieken gaat het hier? Is
dit iets anders dan de iVRI?

De iVRI kent twee communicatietechnieken waarmee met de
directe omgeving kan worden gecommuniceerd, WiFi en 4G.
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Vraag over bullet: Verbeteren effectiviteit regionaal
verkeersnetwerk, de provincie zal verkeerslichten van
gemeenten aansluiten op de eigen verkeerscentrale ter
verbetering van de effectiviteit van het huidige
verkeersmanagement. Hoe wordt dit precies gedaan en in
hoeverre wordt hiermee de effectiviteit van het

De verkeerslichten van de aangesloten gemeenten zijn met een
beveiligde verbinding via het internet gekoppeld aan het
verkeersmanagementsysteem van de Verkeerscentrale van de
provincie Noord-Holland. Vanuit dit systeem krijgen de
gemeenten real time inzicht in de status van de
verkeerslichten. Hierdoor kunnen de verkeerslichten beter
16
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worden afgesteld op de verkeersstromen zodat de
doorstroming verbetert. Ook worden gemeenten door het
systeem gewaarschuwd bij storingen en uitval van
verkeerslichten. Storingen en uitval worden zo eerder
gedetecteerd en kunnen sneller worden verholpen zodat
vertraging wordt voorkomen. Ook dit komt ten goede aan de
doorstroming op het netwerk.
Aangesloten gemeenten zijn: Alkmaar, de BUCH gemeenten
(Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo), Gooise Meren, Haarlem,
Heemstede, Heerhugowaard, Hilversum, Hoorn, Velzen en
Zaanstad. Met de gemeente Den Helder worden gesprekken
gevoerd over aansluiting. Verder zijn er momenteel geen
concrete plannen om andere gemeenten aan te sluiten.
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Het bedrag voor DVM ofwel de ‘intelligente verkeerslichten’
dat hier wordt genoemd: is dat wel haalbaar? En hoe zit het
met het beheer van deze iVRI’s; wie neemt deze onder zijn
hoede en zijn hier de beheerkosten voor gereserveerd?

De provinciale iVRI’s worden beheerd door de provincie en
daar zijn middelen voor gereserveerd.

Jeroen
Olthof

De provincie streeft in de begroting 2022 “naar het
verduurzamen van mobiliteit, door reizigers te stimuleren om
zoveel als mogelijk van duurzame modaliteiten gebruik te
maken;”. In hoeverre acht GS dit haalbaar als de OV-tarieven
blijven stijgen zoals dat nu van toepassing is? En verwacht GS
dat de OV-tarieven de komende jaren zullen stijgen?

Het ov moet – als onderdeel van de ketenreis – een
aantrekkelijk en duurzame vorm van reizen bieden. De
aantrekkelijkheid van het ov wordt uiteraard mede bepaald
door de betaalbaarheid voor gebruikers. Door de komst van
nieuwe betaalwijzen en reisproducten in het ov ontstaan er in
de nabije toekomst meer mogelijkheden om daarin maatwerk
te leveren.
De provincie is tariefbevoegd voor de drie ov-concessies waar
wij concessieverlener voor zijn. De opbrengsten van de
vervoerder in onze concessies bestaat uit
reizigersopbrengsten en een exploitatiebijdrage van de
provincie. Als het gebruik van ov voor de reiziger goedkoper
wordt gemaakt, dan vergt dit per saldo een hogere bijdrage
van de provincie of minder aanbod van vervoer.
In de concessiebesluiten is opgenomen dat de tarieven
jaarlijks alleen mogen stijgen met de Landelijke Tarief Index.
Deze index is gebaseerd op de stijging van o.a. brandstof-/
energiekosten en loonkosten.
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In de begroting 2022 geeft de provincie aan dat zij de
opwekking van duurzame elektriciteit bevordert door
gemeenten te helpen met het uitwerken van de zoekgebieden
uit de RES 1.0 tot projectlocaties en borgen in

Wij ondersteunen alle gemeenten, waaronder Amsterdam. We
zijn ambtelijk/bestuurlijk in gesprek gegaan met Amsterdam
naar aanleiding van de ontstane maatschappelijke onrust.
Amsterdam heeft inmiddels een uitgebreide ‘reflectiefase’
17
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omgevingsbeleid. In hoeverre heeft de provincie Amsterdam
geholpen met de uitwerking van de zoekgebieden? Heeft de
provincie Amsterdam aangesproken inzake de
burgerparticipatie nadat duidelijk werd dat grote aantallen
bewoners tegen de plannen waren? Zo ja, wat was de reactie
van de gemeente Amsterdam? Zo nee, waarom niet en in
hoeverre rijmt dit met het ‘stimuleren en vergroten van
burgerparticipatie’ (pagina 12)?

gestart waarin ze met alle betrokken (waaronder ook
bewoners, Windalarm, volkstuinparken en buurgemeenten)
afspraken maakt over de verdere samenwerking en aan de slag
gaat met en gezamenlijk afwegingskader voor de uitwerking
van de zoekgebieden. Ook gaat amsterdam samen met GGD,
NP RES, bewonersgroepen naar joint fact finding zoeken met
betrekking tot het thema leefbaarheid en windturbines.

“Voor het Uitvoeringsprogramma Binnenstedelijk bouwen en
versnellen woningbouw (Uvp versnellen woningbouw) is
budget beschikbaar om gemeenten te helpen bij het versnellen
van de woningbouwproductie.” Wordt bij de uitgave van het
budget gekeken naar wat voor type woningen de gemeenten
bouwen? Zo ja, krijgen de gemeenten dan richtlijnen of eisen
mee aangaande welke woningen gebouwd moeten worden en
hoe zien deze richtlijnen of eisen er dan uit?

In de herijking van het Uitvoeringsprogramma binnenstedelijk
bouwen & versnellen woningbouw (Uvp), in januari 2021 aan
uw commissie voorgelegd (Verseon 1575330), is hierover een
aanvullende afspraak opgenomen. Voor alle soorten
binnenstedelijke woningbouw kan subsidie worden
aangevraagd, aangezien de nood in alle segmenten hoog is.
Om de bouw van betaalbare woningen extra te stimuleren is
daarbij wel bepaald dat gemeenten meer cofinanciering
krijgen voor projecten waarvan het programma minimaal 50%
betaalbare woningen bevat. De provinciale cofinanciering van
inzet flexibele schil (inhuur extra ambtelijke capaciteit) is dan
75% in plaats van 50%.

Verder op pagina 55:

Ondanks de steeds krappere woningmarkt voor mensen met
een lagere sociaaleconomische status in Noord-Holland is te
zien aan de hand van het budgettabel Bijdragen aan betaalbaar
en toekomstbestandig dat in 2023, 2024 en 2025 minder
wordt uitgegeven aan de versnelling woningbouwproduct en
binnenstedelijk bouwen ten opzichte van de jaren daarvoor.
Waar heeft dit mee te maken?

Voor de definitie van betaalbaar wordt hierbij dezelfde norme
aangehouden als wat het Rijk voor de Woningbouwimpuls
hanteert:
•

sociale huurwoningen;

•
huurwoningen voor middeninkomens met een
huurprijs van maximaal € 1.000 per maand of lager als de
bovengrens van middenhuurwoningen door de gemeente lager
is vastgesteld;
•
betaalbare koopwoningen met een verkoopprijs
onder de NHG-kostengrens (in 2020: € 310.000)
Daarnaast geldt dat ook het knelpuntenbudget van het Uvp
met voorrang wordt ingezet ter ondersteuning van voor
projecten waar een Woningbouwimpuls wordt ingezet en
waarvoor daarom dezelfde norm geldt ten aanzien van het
woningbouwprogramma, minimaal 50% betaalbaar.
Uitbetaling is afhankelijk van de uitwerking van de definitieve
aanvragen van de gemeenten. Dit is niet gelijkmatig over de
tijd verdeeld. Definitieve aanvragen worden pas ingediend op
18
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het moment dat de businesscase rond is. In de tussentijd is
het subsidiebedrag wel gereserveerd - en nodig om de
businesscase rond te krijgen, de gemeenten rekent hier op en
toekenning zorgt dat het project verder kan - maar het
moment van uitbetaling is pas later en laat zich lastig
voorspellen.
46
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Arthur van Er is in de begroting niets te vinden over burgerparticipatie.
Dijk
Waar ligt dat aan? Hoeveel geld wordt er besteed aan
burgerparticipatie en onder welke programma’s en
maatregelen?

De kosten die worden gemaakt voor burgerparticipatie zijn
niet als apart onderdeel opgenomen in de begroting.
Participatietrajecten worden gefinancierd uit project- en
programmagelden. Daarnaast worden verschillende acties om
vaker en beter in contact te komen met inwoners betaald uit
het communicatiebudget. Veel jongeren worden bijvoorbeeld
bereikt via het scholenprogramma van communicatie.
Daarnaast werken diverse medewerkers uit de organisatie aan
burgerparticipatie in een ambtelijke werkgroep en is er sinds
dit jaar 1 adviseur burgerparticipatie volledig beschikbaar
gesteld voor verschillende activiteiten rondom participatie.
Voor deze medewerker is wel apart budget opgenomen in de
begroting.

De ambitie is om inwoners vaker en beter te betrekken bij het
ontwikkelen van beleid en burgerparticipatie meer onderdeel
te maken van de werkwijze. Zo wordt er nu gewerkt aan een
methodiek/werkwijze om de kwaliteit van de participatie die
de provincie Noord-Holland doet te verhogen en de kennis
over participatie bij medewerkers te vergroten. De Staten
worden hier bij betrokken via de Statenwerkgroep Participatie.
Ook wordt met een stappenplan geanticipeerd op de invoering
van de Omgevingswet, waar participatie een groot onderdeel
van is. Om meer van ‘zenden naar in gesprek’ te gaan zoals de
Communicatiestrategie beoogt, wordt er in de komende tijd
gestart met het werken met een digitaal platform voor
participatie, waarmee meer en andere doelgroepen worden
bereikt. Samen met het programma Democratie in Actie is ook
een Provinciedeal Digitale Democratie gesloten, waarmee we
vorm geven aan de ambitie om samen met gemeenten stappen
te zetten op het gebied van digitale participatie. Komend jaar
worden verschillende sessies georganiseerd om kennis op dit
gebied uit te wisselen. Deze activiteiten worden nu betaald uit
tijdelijke gelden van communicatie.
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Op pagina 53 staat: “De provincie bekijkt de mogelijkheden
voor begeleiding van expats bij het vinden van woonruimte
buiten Amsterdam, zoals benoemd in actiepunt 6B van de
Woonagenda 2020 - 2025.” Er staat echter niks over de
begeleiding van jongeren en starters - die momenteel vaak nog
tot hun dertigste thuis wonen – bij het vinden van woonruimte
buiten Amsterdam. Bekijkt de provincie ook de mogelijkheden
voor begeleiding van jongeren en starters bij het vinden van
een woonruimte buiten Amsterdam? Zo nee, waarom gaat de
voorkeur naar expats?

De provincie bekijkt niet specifiek de mogelijkheden voor
jongeren en starters bij het vinden van een woonruimte bij
Amsterdam. Wel stimuleert de provincie via onder andere de
Woonakkoorden en het Masterplan Wonen het versneld
realiseren van betaalbare huisvesting, onder andere ten
behoeve van de starters en jongeren. De provincie ondersteunt
de aanpak van de gemeente Amsterdam en International
Newcomers (IN) Amsterdam, waarbij gewerkt wordt aan een
‘zachte landing’ voor internationals via een regio breed
netwerk. Omdat de woningbehoefte op dit moment zo groot
is, wordt het niet haalbaar geacht om internationale
werknemers voorrang te geven op de woningmarkt. De
internationale werknemers krijgen dan ook geen
voorkeurspositie bij het vinden van woonruimte zowel binnen
als buiten Amsterdam.
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Waarom is de winst nu zo hoog en wordt het zo laag?

De te betalen vennootschapsverwachting is in 2022 eenmalig
hoger dan in andere jaren omdat we een incidentele winst
verwachten door grondverkopen.
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Er staat:

Op dit moment valt nog niet aan te geven welke kosten hier
precies uit voortvloeien voor de provincie Noord-Holland en
voor Noord-Hollandse gemeenten, onder meer omdat nog niet
duidelijk is met welke maatregelen het kabinet zal komen dat
momenteel geformeerd wordt.

“Dan denk ik bijvoorbeeld aan de stik stofuitstoot die
omlaag moet. Ook de energietransitie is een complex
vraagstuk waar veel zorgen ontstaan over de ruimtelijke
ingrepen die hiervoor nodig zijn. “

Brengt dit kosten met zich mee voor de Provincie? Waaruit
wordt dit gedekt? Wat zijn de kosten voor de gemeente? Wat
zijn de financiële gevolgen voor de gemeente?
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Er staat:

“Daarnaast is het noodzaak dat er nieuwe woningen
gebouwd worden”

Ja, dit brengt kosten met zich mee. Onder andere voor inzet
Bouwambassadeur en kernteams versnelling, Flexibele schil
(twee soorten) en knelpuntenbudget voor
versnellingsprojecten. Deze kosten worden gedekt uit het
budget voor het Uitvoeringsprogramma binnenstedelijk
bouwen & versnellen woningbouw.

Brengt dat kosten met zich mee voor de provincie als
regisseur woningmarkt? Waaruit wordt dit gedekt?
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51
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In algemene zin wordt daarmee bedoeld dat wanneer
overheden een bepaalde taak of verantwoordelijkheid krijgen
toebedeeld, zij dan ook voldoende bevoegdheden en middelen
moeten krijgen om die taak of verantwoordelijkheid waar te
kunnen maken

DENK Koyuncu Voo
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Zita Pels

Er staat:
“Het is wel nodig dat zij dan adequaat toegerust worden om
die rol te vervullen.”
Wat is daarvoor nodig om die rol te vervullen?
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Er staat:
“De provincie houdt toezicht op de uitvoering van de
regionale afspraken ‘wonen en vliegen’ en voert regie in de
monitorin g van de uitvoering van de informatievoorziening
binnen de 20 Kecontour.”
De luchtvaarteconomie zit in een diep dal vanwege de
coronacrisis. Wat zijn de financiële gevolgen hiervan voor de
Provincie en de Noord-Hollandse economie?
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Er staat: “Er bestaat een kans dat de provincie extra kosten
maakt in verband met een eventueel (voorkomen van een)
faillissement of niet nakomen van de verplichtingen in de
concessiebesluiten door concessiehouder ( geen of veel
minder openbaar vervoer) als gevolg van financiële gevolgen
van de coronacrisis voor de reizigersopbrengsten in het
openbaar vervoer.”

Hoe groot is die kans? Op welk moment wordt de Staten
ingelicht?
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Wat betekent het 2e deel van deze zin?

De provincie houdt toezicht op de uitvoering van de regionale
afspraken ‘wonen en vliegen’ en voert regie in de monitoring
van de uitvoering van de informatievoorziening binnen de 20
Ke-contour.


Wat betekent het 2e deel van deze zin?

De dip in de luchtvaarteconomie is met name zichtbaar in de
regio’s Amstelland-Meerlanden en Amsterdam. De impact
daarvan is voornamelijk in de sectoren logistiek, groothandel,
toerisme en horeca. Dit is uitgebreid opgenomen in diverse
monitors, waaronder de MRA monitor Plabeka, de monitor
Werklocaties Noord-Holland en in de Economische
Verkenningen MRA.

De (beheers)maatregelen rondom de OV concessies zijn in
ontwikkeling, denk hierbij aan het OV transitieplan. We blijven
PS hierover regelmatig met brieven informeren. De eerst
volgende brief wordt momenteel geschreven en zal in het
najaar 2021 aan PS verstuurd worden. In de voorliggende
begroting 2022 is de kans, dat de provincie extra kosten dient
te maken, ingeschat op 30%. Dit betreft een worst case
scenario, waarbij rekening is gehouden met de kennis van dat
moment en de tot dan toe ingevoerde beheersmaatregelen.
Ondertussen ontwikkelen de reizigersaantallen zich gunstig en
is de beschikbaarheidsvergoeding van het rijk verlengd tot 1
september 2022. De kans dat de provincie extra kosten maakt
voor OV blijft aanwezig voor 2022 alleen de financiële impact
voor 2022 neemt met de recente ontwikkelingen af. U wordt
hierover in de aankomende brief aan de Staten verder
geïnformeerd.


Er zijn woningbouwafspraken gemaakt over bouwen in de
oude 20KE contour die tegenwoordig als LIB5 contour in
het Luchthavenindelingsbesluit Schiphol is opgenomen.
Dit betreft onder meer het ‘rekenschap geven’ van de
effecten van luchtvaart binnen dit LIB5 gebied bij het
inpassen van nieiuwe ontwikkelingen. Dit is een
verantwoordelijkheid van gemeenten, als provincies
noord-holland en zuid-holland coördineren wij de inbreng
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Daarnaast blijven wij actief met het Rijk in gesprek (IenW en
BZK) over de knelpunten binnen het huidige stelsel en de
mogelijkheden voor maatwerk binnen de huidige
beperkingencontouren van Schiphol om de vitaliteit te kunnen
borgen.


N.a.v. onderstaande tekst: Is de RBML een landelijke
regeling? Op welke aspecten wordt deze regeling
geëvalueerd en wanneer?

van de gemeenten in de monitor. Wij toetsen dus niet, wij
leveren alleen de informatie aan bij het Rijk.
Maar wij kijken natuurlijk wel hoe gemeenten hier mee
om gaan in de plannen die aan ons als provincie worden
voorgelegd.



In de omgeving van Schiphol zijn beperkingencontouren
opgenomen. Maar dat is geen leeg gebied. Om
verloedering in dat gebied te voorkomen / vitaliteit te
vergroten sturen wij op maatwerkoplossingen om binnen
deze gebieden wel bestemmingswijizingen te kunnen
doorvoeren om zo huidige functies te kunnen omkatten
en leegstand te voorkomen.



Het RBML betreft de nationale wetgeving voor regionae
luchtvaart.

Met het Rijk is afgesproken om de Regeling Burgerluchthavens
en Militaire Luchthavens (RBML) te evalueren.
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Hoe valt te verklaren dat in sommige jaren de uitgifte veel
groter is dan in andere jaren (los van de double dip crisis van
2011-2014)? Is er nog voldoende kadegebonden
bedrijventerrein in de haven of is daar krapte?

De gronduitgifte in 2019 van de kadegebonden terrein volgt,
na de enorme sprong die in 2018 was waar te nemen, de trend
van de jaren ervoor. Daar is vanaf 2008 tot 2017 steeds sprake
van een bescheiden afname van kadegebonden terreinen. Van
2008 tot circa 2013/2014 was de lage uitgifte te wijten aan de
economische crisis. Na 2014 heeft met name Port of
Amsterdam een terughoudend gronduitgiftebeleid gevoerd om
de bedrijven van de transformatiegebieden te kunnen
opvangen. Gezien de vraag naar kadegebonden bedrijven en
de onzekerheid over de planning van de verplaatsingen, heeft
Port of Amsterdam vanaf 2018 weer meegewerkt aan de vraag
van bedrijven die zich in Westpoort wilde vestigen en in het
profiel van het gebied pasten. Dit verklaart de grote uitgifte
van 2018. In het afgelopen jaar is de vraag naar nietkadegebonden terreinen iets afgevlakt, ofschoon de uitgifte
nog boven het gemiddelde ligt.
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N.a.v. onderstaande tekst: Denkt de provincie de
mobiliteitsbehoefte te kunnen faciliteren via een grotere rol
van OV en fiets? Waarom faciliteert de provincie de groei van
het (duurzame) autoverkeer niet meer?

Ja, de provincie denkt een groot deel van de groei van de
mobiliteit op te kunnen vangen via een grotere rol van OV en
fiets, zeker in en naar stedelijk gebied waar het grootste deel
van de groei plaatsvindt. Er kan ook groei van (duurzaam)
autoverkeer plaatsvinden, maar beperkt in stedelijk gebied.
Via beter benutten van bestaande weginfra en inzetten op

Belangrijke vraag daarbij is hoe de provincie de
mobiliteitsbehoefte van een weer opstartende economie en
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samenleving moeten faciliteren. Hiervoor is het nodig om
onverminderd in te zetten op een grotere rol van openbaar
vervoer en fiets op korte en lange termijn om te komen tot
duurzamere mobiliteit.

spreiding van verkeer naar buiten de spits, kan ook groei van
autoverkeer plaatsvinden. Buiten het stedelijk gebied kan de
groei meestal op de bestaande infrastructuur worden
gefaciliteerd.
Daarnaast zal soms vanwege een specifieke ontwikkeling en
indien een grotere rol van OV en fiets niet kan of onvoldoende
is en mobiliteitsmanagement onvoldoende effect heeft, alsnog
een investering in weginfrastructuur t.b.v. (duurzame) auto
noodzakelijk zijn.

57

58

M&B

M&B

VVD

VVD

Grethe
van
Geffen

mob p. 70
ilitei
t

Jeroen
Olthof

Grethe
van
Geffen

p. 78

Jeroen
Olthof

N.a.v. onderstaande tekstKunt u iets specifieker zijn over de
beoogde acties en resultaten voor 2022?
Wij gaan samen met NS en de regio’s aan de slag met acties uit
de Regionale Ontwikkelagenda voor het spoor (voor NoordHolland boven Noordzeekanaal).

Samen met NS en gemeenten wordt er voor iedere
spoorcorridor een integraal pakket aan maatregelen
uitgewerkt op het vlak van economie, toerisme en recreatie,
gebiedsontwikkelng en bereikbaarheid. Het gaat om zowel
korte als middellange termijn maatregelen. Doel is dat deze
maatregelen gezamenlijk bijdragen aan een beter
spoorproduct, bijvoorbeeld in de vorm van een betere
treinbediening.

Wat staat hier nu precies? En wat maakt het realistisch,
haalbaar en betaalbaar?
Prestatie-indicatoren
Meeteenheid
4.4.1 Indicator
2020
2021
2022
Elektriciteitsverbruik
Percentage t.o.v 2020
voor exploitatie van
infrastructuur (kWh)

Deze tabel is een weergave van onze inschatting dat we
gemiddeld jaarlijks 10% minder energie kunnen gebruiken
door maatregelen in te zetten, zoals ledverlichting en ‘zon
Gerealiseerd
Streefwaardes
langs infra’. Daarmee
realiseren we tot en met 2024 een
reductie van 40% ten opzichte van het niveau van 2020.
2023
2024
100%
Met het tempo 60%
van in
deze
2030
maatregelen van gemiddeld 10% per
jaar kan het elektriciteitsverbruik voor de exploitatie van onze
infrastructur in 2030 energie neutraal zijn.
Daarvoor zullen we na 2024 wel het aantal projecten voor ‘zon
langs infra’ en andere nog te bepalen toepassingen verder
moeten uitbreiden.
Onder beide genoemde toepassingen zit een positieve
businesscase:
-

Ledverlichting na 10 jaar,
‘Zon langs infra’ na 15 jaar.

De winst van de CO2-vermindering is hierbij buiten
beschouwing gelaten.
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Zita Pels

De kernwaarde van mobiliteit is dat het zaken mogelijk maakt:
ontmoeten, verkennen, werken, bezorgen, verzorgen etc. Er
lijkt in het overzicht een trend in de innovaties dat die steeds
meer gaan over zaken als duurzaamheid (ook belangrijk
uiteraard) en minder over de kernwaarde van mobiliteit. Is dat
juist? In hoeverre zijn er (nieuwe) innovaties die zich op de
kernwaarde richten? Denk bv aan een zelfrijdende bus die
mobiliteit/OV in landelijk gebied mogelijk maakt.

In het deelprogramma infrastructuur gaat het inderdaad veel
over duurzaaheid, maar ook efficientie. De innovatie in
mobiliteit zelf vinden plaats in het deel 'smart mobilty'

Eventuele ontwikkelingen/risico's:
Mate van revolverendheid: 100%. Fondsomvang: €85 miljoen.
Het langlopende voorschot ad €500.000,- is in 2020 volledig
terugbetaald.

De mate van revolverendheid is de mate waarin de middelen
opnieuw worden geinvesteerd. Dat is voor het geheel, dus
100%.

PDENH meldt zelf in het jaarbericht van 2020 een
revolverendheid van 92%. Waaruit komt de afwijking voort
t.o.v. de provinciale begroting?
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Wat is de verklaring voor de lagere huuropbrengsten en waar
staat die toelichting?

De provincie heeft een studie uitgevoerd naar de huidige
generatie zelfrijdend voertuigen in relatie tot onze
infrastructuur en voor welke vervoersvraag dit een oplossing
biedt. Dit onderzoek wijst uit dat op dat deze huidige
generatie zelfrijdende voertuigen op onze wegen nog niet
haalbaar is en nog geen oplossing biedt voor reizigers. Op dit
moment gaat de provincie hier niet mee verder maar volgt de
ontwikkelingen voor de toekomst.

PDENH rapporteert over de verwache fondsomvang na
afronding van het fonds.

Zie ook antwoord nummer 171.
Het betreft het verwijderen van de verhuurinkomsten van een
deel van het kantoor Houtplein uit Operationeel Doel 3.2.5
(Grondbeleid), omdat deze inkomsten reeds structureel onder
Operationeel Doel 8.2.2 (Bedrijfsvoering) (dubbel) waren
geraamd. In de 2e Begrotingswijziging 2021 is dit reeds
geconstateerd en aangepast. Nu ook in de begroting 2022 e.v.
De overige pacht- en huurinkomsten onder Operationeel Doel
3.2.5 (Grondbeleid) worden voor 2024 en 2025 hoger geraamd,
waardoor als resultante de hierboven genoemde bijstelling
minder hoog is.
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Cees
Loggen

Wat is de bedoeling of betekenis van de betreffende
disclaimers. Waarom staan die opgenomen?

Deze disclaimers geven een nadere duiding van de opgenomen
grafiek.
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1e stipje staat dat de Provincie inzet op het stimuleren van
thuiswerken. Vraag; waar staat toegelicht wat het beoogde
doel is, op welke wijze de Provincie zich inzet voor dit doel en
wat mag het kosten?

De provincie zet samen met MRA-partners in op afspraken
met werkgevers over meer thuiswerken en flexibele
werktijden. De kosten worden gedekt door onze bijdrage aan
Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB). Zie hiervoor o.a.
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Intentieverklaring werkgeversafspraken MRA GS-besluit d.d.
22 september 2020.
Voor de regio Noord-Holland noord wil de Provincie ook
duurzame mobiliteit stimuleren onder de werkgevers. Wij
voorzien dat hiervoor circa € 300.000 euro nodig is voor het
stimuleren van maatregelen. Hiervoor gaan wij nog op zoek
naar dekking binnen de begroting.
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Op blz. 123 wordt onder 8.2 verwezen naar 7.2.1 voor
toelichting op stelposten beheren.
Vraag; waar vind ik de betreffende toelichting want
programma 7 bevat geen onderdeel 7.2.1.!
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Op blz. 124 staat onder 8.2.1. In de laatste zin staat dat de
stelpost prijsstijgingen oploopt van €1,2 miljoen in 2021 naar
€25,3 miljoen in 2025.
Waar vind ik deze cijfers terug? Bovenaan de pagina staat bij
2021 een bedrag van 339 en bij 2025 een bedrag van 29.415!
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Zita Pels

Op blz. 180 staat onder 3.7 Provinciale heffingen dat “Voor
het begrotingsjaar 2022 wordt vooralsnog geen opbrengst
geraamd.”
Vraag; gebruik van het woordje ‘vooralsnog’ roept vragen op,
wilt u aangeven wat de achterliggende verklaring is voor het
niet ramen van opbrengsten en waarom het woord
‘vooralsnog’ wordt gebruikt?
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Op blz. 200 staat onder 4.3.1.2. De geprognotiseerde balans
voor de komende jaren. Per 31-12-2022 staat een bedrag aan
liquide middelen opgenomen van €900 miljoen.

Deze toelichting op de stelposten is te vinden vanaf pagina
124. De opgenomen nummers in de verwijzingen zijn nog
gebasseerd op de programma-indeling in 2021. In plaats van
programma 7 moet hier staan 8.2.1., 8.2.2 etc.
De bedragen die genoemd worden onder 8.2.1 zijn de
bedragen zoals die in eerste instantie berekend waren bij de
Kaderbrief 2022. Bij de begroting 2022 is de stelpost echter al
verlaagd en zijn de benodigde budgetten hiermee opgehoogd.
Hiermee is geen rekening gehouden bij de toelichting onder
8.2.1.
Het betreft hier de opbrengsten milieuheffingen. De
Omgevingswet biedt de de provincies de mogelijkheid om voor
vergunnignsaanvragen milieu leges in rekening te brengen. De
vermoedelijke ingangsdatum van de Omgevingswet is 1 juli
2022. Op dit moment kan nog niet worden aangegeven wat de
gemiddelde tijdsbesteding voor de milieuvergunningen gaat
worden en dus kan ook nog geen raming worden gegeven voor
de vermoedelijke opbrengst. Mocht de Omgevingswet op 1 juli
2022 in werking tegen, dan ontvangt PS in het voorjaar 2022
een wijziging van de legesverordening waarin de tarieven voor
milieuvergunningen zijn opgenomen
Het bedrag betreft 900K€ ipv 900 mln.
Het verschil is 600K€ ten opzichte van de eerdere jaarschijf.

Het bedrag aan liquide middelen bedraagt per ultimo 2022 het
drievoudige van de prognose die voor 31-12-2021 wordt
aangehouden. Ook ten opzichte van de jaren 2023 en 2024 is
het verschil opmerkelijk.
Vraag; wat is de verklaring voor het opvallend hoge bedrag
aan liquide middelen per 31-12-2022?
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68
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206 209

De staat van investeringen en financiering betreft de lange
termijn prognose activa minus passiva, uitgezonderd het
verschil op de korte termijn. Het oplopende en daarna
afnemende tekort aan financieringsmiddelen is zodoende
uitgezonderd de vlottende activa, waar uitzettingen met de
looptijd korter dan één jaar (schatkistbankieren) onder valt.

VVD

Hartog

Zita Pels

Op de bladzijden 206 tm. 209 staat onder 4.3.6.2. Staat van
investeringen en financiering een overzicht met doorkijk tot
en met 2025. Alle jaren vermelden een negatief bedrag ‘tekort
aan financieringsmiddelen’. De cijfers laten een piek zien aan
vermelde negatieve tekort per ultimo 2023 waarna in 2024 en
voorzichtige daling inzet.

Vraag; wat is de voorspellende waarde van dit aanvankelijk
oplopende en daarna afnemende negatieve tekort aan
In de paragraaf financiering wordt onder andere het volgende
financieringsmiddelen? Welke besluitpunten kan PS op basis
toegelicht:
van deze cijfers de komende vanuit het college verwachten?
Of anders gevraagd, welke keuzes zullen worden voorgelegd?

Op basis van de actuele liquiditeitsprognoses zal de Provincie



Noord-Holland vanaf 2023 structureel nieuwe geldleningen
moeten aantrekken om de benodigde liquiditeit op peil te
houden.
Deze werkwijze is in overeenstemming met het Besluit begroting
en verantwoording (BBV), de Wet fido en het Financieringstatuut
provincie Noord-Holland 2020. De bevoegdheid voor het
aantrekken van geldleningen met een looptijd langer dan drie
maanden ligt bij Gedeputeerde Staten. In de paragraaf
Financiering van de begroting en de jaarstukken worden
Provinciale Staten jaarlijks geïnformeerd over de actuele
ontwikkelingen in het financieringsbeleid.
(Links::
https://noordholland.begroting-2022.nl/p2073/algemeen

https://noordholland.begroting-2022.nl/p2842/staat-vaninvesteringen-en-financiering
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Ilse Zaal

Onder 2 Programma’s, in paragraaf 1.2.2 van de begroting
staat dat er ingezet wordt op bestuurskrachtige regio’s. Wat
zijn de indicatoren voor een bestuurskrachtige regio en welke
regio’s zouden eventueel aangemerkt kunnen worden als “niet
bestuurskrachtig”?

Gemeenten en daarmee ook de regio waarin ze gelegen zijn,
zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen bestuurskracht. Het
samenspel van verschillende factoren maken een gemeente al
dan niet bestuurskrachtig. Het is onder meer afhankelijk van
(de complexiteit van) het lokale en regionale opgavenprofiel,
de ambities op korte en lange termijn, de financiële
situatie en de gemeentelijke visie op samenwerking en democr
atische legitimiteit.
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In het provinciaal beleidskader bestuurskrachtige regio’s
wordt aangegeven dat dit het geval is als ze:

 haar wettelijke taken adequaat uitvoert
 naar behoren bijdraagt aan regionale opgaven
 lokale wensen weet te vertalen in

eigen ambities en deze realiseert
 in kan spelen op wensen en ambities van andere over
heden
 en - de uitvoering van
al haar taken effectief en efficiënt organiseert en hierop
ook regie houdt.
Er is dus altijd sprake van maatwerk, wat lastig te vangen is in
harde indicatoren. Om vinger aan de pols te houden voeren
wij gesprekken met de gemeenten en regio’s. Wij faciliteren,
stimuleren en zetten de uitvoeringsregeling in om gemeenten
en regio’s te ondersteunen bij versterking van hun
bestuurskracht. Daarnaast kan het opstellen van een regionale
samenwerkingsagenda daarbij helpen. Vooralsnog zijn er geen
regio’s als niet bestuurskrachtig te duiden, over de
bestuurskracht van de regio Zaanstreek-Waterland maken wij
ons zorgen, met name over de kleinere gemeenten in deze
regio.
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Ilse Zaal

Onder 2 Programma’s, in paragraaf 1.2.2. staat dat de
financiële posities van de gemeenten tegen het licht worden
gehouden, mede door thematische en praktijk toetsen. Waar
bestaan die thematische en praktijktoesten uit?

Binnen het domen Financiën, specifiek toezicht, zijn er geen
thema-onderzoeken en praktijktoetsen uitgevoerd. Dit geldt
alleen voor het generieke interbestuurlijk toezicht.
Voorbeelden van deze onderzoeken uit het verleden zijn
‘Brandveiligheid zorginstellingen’ en ‘Veiligheid platte daken’.
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Zita Pels

Onder 3.3 Financiering, staat dat er ultimo 2020 Euro 268,58
in rekening-courant had staan. Wat zijn de condities van die
rekening-courant bij de Schatkist?

De uitzettingen gaan tegen 0 procent rente bij de schakist.
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U hebt het op pag. 24 over de stijgende groei van de bevolking
en op pag. 52 meldt u dat de bevolkingsgroei door Corona na
2020 is gedaald. Los van dit tijdelijke effect door Corona dat
de groei minder is toegenomen, neemt de groei van de
bevolking dus langjarig steeds sneller toe. Hoe is deze

Als gevolg van de coronacrisis is de bevolkingsgroei tijdelijk
lager. De actuele verwachting van het CBS is dat de bevolking
in de komende jaren weer flink gaat groeien. Op basis van de
meest recente CBS prognose is de groei van de
woningbehoefte en het aantal te bouwen woningen berekend.
Deze cijfers zijn opgenomen in het Masterplan Wonen. Er is
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versnelling van de bevolkingsgroei van invloed op uw ambities geen effect op de verduurzaming van de woningbouw.
Nieuwbouw-woningen worden al op de meest duurzame wijze
betreffende verduurzaming en woningbouw?
gebouwd. En de bevolkingsgroei is niet van invloed op de
verduurzaming van de bestaande bouw.
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U schrijft op pag 24: “We richten ons in onze aanpak van een
gezondere leefomgeving op de milieukwaliteiten bodem,
(grond)water, lucht, omgevingsveiligheid, geluidbelasting,
geur, stof en (ontwikkelingen in) de ondergrond. We voldoen
in elk geval aan de wettelijke normen. Waar mogelijk streven
we actief naar het versneld behalen van WHO-advieswaarden.”
En op pag 33: “De provincie richt zich in haar aanpak op de
milieukwaliteiten bodem, (grond)water, lucht,
omgevingsveiligheid, geluid, geur, zeer zorgwekkende stoffen
en (ontwikkelingen in) de ondergrond. De provincie voldoet in
elk geval aan de wettelijke normen. Waar mogelijk wordt er
actief gestreefd naar het versneld behalen van WHOadvieswaarden.”
Kunt u concreet aangeven wanneer het streven naar de WHO
advieswaarden volgens u wel of niet mogelijk is?
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Edward
Stigter

U schrijft: “Eind 2021 zijn de gemeentelijke transitievisies
warmte vastgesteld en er wordt nu verder gewerkt aan de
wijkuitvoeringsplannen om helder te hebben welke wijken in
2030 van het aardgas af zijn.” Is het voor bestaande wijken
niet veel efficiënter om het gebruik van fossiele energie terug
te dringen door in te zetten op hybride systemen van cv-ketels

Niet voor alle aangegeven milieucompartimenten is een WHO
advieswaarden beschikbaar of kunnen al concrete uitspraken
worden gedaan.
Voor geluid heeft de WHO een belangrijk advies uitgebracht.
Door het Rijk wordt verder onderzocht hoe het WHO-advies
zich verhoudt tot de huidige (inter)nationale wet- en
regelgeving en naar de mogelijkheden om het WHO advies te
gebruiken ter versterking van het (inter)nationaal beleid en de
mogelijke gevolgen daarvan. In komende jaren vindt verdere
uitwerking daarvan plaats. Wij zullen dit op de voet volgen.
De provincie heeft in 2020 het Schone Lucht Akkoord (SLA)
ondertekend. Dit is een landelijke
samenwerkingsovereenkomst tussen het Rijk, provincies en
gemeenten om de luchtkwaliteit in Nederland verder te
verbeteren. Vanuit het SLA is onder andere het streven om in
2030 de WHO-advieswaarden voor stikstofdioxide en fijnstof
te halen. Dit is een versnelling ten opzichte van het
geformuleerde in de Omgevingsvisie NH2050, waar tot doel
werd gesteld om in 2050 aan de WHO-advieswaarden te
voldoen. Wij achten het streven naar de WHO advieswaarden
voor 2030 mogelijk.
Uit de gemeentelijke transitievisies (TVW) warmte blijkt welk
type duurzame warmtevoorziening in wijken tot de laagste
nationale en eindgebruikers kosten leiden. Omdat gemeenten
niet in alle wijken tegelijk kunnen starten, geven gemeenten in
de TVW ook aan in welke wijken zij voor 2030 aan de slag
gaan.
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met warmtepompen? Het gasnet blijft dan ook beschikbaar
voor groen gas.

De keuze in goedkoopste duurzame warmtevoorziening wordt
bepaald door diverse wijkkenmerken (zoals bouwperiode
woningen, bebouwingsdichtheid, stad of platteland, etc.). Voor
een deel van de wijken geldt dat deze ook in de toekomst met
(duurzaam) gas verwarmd worden. Maar er zijn ook wijken
waar verwarming met een warmtenet of een warmtepomp tot
de laagste kosten leiden. Er zijn twee situaties waarbij de
toepassing van hybride warmtepompen inderdaad een goede
mogelijkheid is. Dat is het geval waarbij woningen ook in de
toekomst verwarmd worden met gas en in wijken waarvan de
warmtevoorziening de komende 10 jaar niet zal worden
verduurzaamd.

De concessies Haarlem-IJmond en Noord-Holland Noord zijn
verleend in 2017 respectievelijk 2018. Nu wordt in de
begroting 2022 gesteld dat de provincie de actuele prestaties
van deze concessies monitort en ze maandelijks bespreekt
met de vervoerder. In de Strategische Statenagenda van de
commissie M&B staat dat er in Q4 2020 kan worden terug
gerapporteerd over een eerdere gemaakte inventarisatie van
knelpunten in de genoemde concessiegebieden als input voor
de herijkingen in 2021 en 2022. Hierover een tweetal vragen:

De prestaties van de drie ov-concessies zijn weergegeven in
het jaarverslag Openbaar Vervoer 2020 (brief GS aan PS,
kenmerk 1654505/1654528).
De herijking van het lijnennet in Noord-Holland Noord en
Haarlem-Ijmond maakt onderdeel uit van het transitieplan OV,
waarmee wij in mei 2021 hebben ingestemd (brief GS aan PS,
kenmerk 1611262/1611310) en waarover wij u in het najaar
2021 nader informeren.

- Is de genoemde inventarisatie voor de Staten beschikbaar? Zo
nee, wat is de reden daarvan?
- Mocht de inventarisatie (nog) niet zijn uitgevoerd wat kan er
op basis van de monitoring en de maandelijkse besprekingen
met de vervoerder op hoofdlijnen gezegd worden over de
prestaties binnen de concessiegebieden Haarlem-IJmond en
Noord-Holland Noord?
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In de tabel met de prestatie-indicatoren staat dat het
percentage van zeer tevreden weggebruikers uit het
wegbelevings onderzoek in 2019 72% bedraagt. Dat is een
mooi percentage. Wel is het 8% onder de streefwaardes van
80% voor de jaren 2021 t/m 2024. Hierover een drietal vragen:
- Wat is de reden dat er in het jaar 2020 geen wegbelevings
onderzoek is uitgevoerd? Was dit vanwege de coronacrisis?

Het wegbelevingsonderzoek wordt eens in de 2 jaar
uitgevoerd. Ook doorstroming maakt deel uit van het
wegbelevingsonderzoek.
PNH stuurt niet actief op de streefwaardes. Wel dragen de
verbeteringen aan de infrastructuur zoals benoemd in het iMPI
en goed assetmanagement inclusief optimalisaties in
afstellingen van (intelligente) verkeerslichten, bij aan een
betere wegbeleving.

- Maakt doorstroming onderdeel uit van het wegbelevings
onderzoek of ziet het onderzoek alleen toe op de fysieke staat Een streefwaarde van 80 % lijkt niet te ambitieus, aangezien
vier procent van de weggebruikers ontevreden is over de
van de provinciale infrastructuur?
provincie als wegbeheerder (0 procent is zeer ontevreden). Een
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- Wat is de provincie van plan om genoemde streefwaardes te
halen of kunnen we concluderen dat de streefwaardes te
ambitieus zijn?

vijfde heeft geen uitgesproken mening over en is niet tevreden
en niet ontevreden (20 procent).

In de begroting 2022 wordt gesteld dat vanaf 2021 de uitrol
van iVRI’s plaatsvindt om ervoor te zorgen dat alle 260 VRI’s
in de provincie worden uitgerust als iVRI en dat er per jaar
circa 25 VRI’s worden omgebouwd naar iVRI. Hierover de
volgende vraag:

Naast de ombouw naar iVRI bij automaten met een langere
levensduur, vindt ook reguliere vervanging plaatst waarbij
direct iVRI’s worden geplaatst. Initieel zijn al 45 VRI’s
omgebouwd. Daarmee is de verwachting dat alle VRI’s eind
2025 iVRI’s zijn.

- Dit zou betekenen dat er ruim 10 jaar over gedaan wordt om
alle provinciale VRI’s om te bouwen naar iVRI’s. Zou deze
ombouw niet sneller kunnen zodat we sneller de voordelen
pakken van een verbeterde doorstroming in onze provincie?
Zo nee, wat is de reden dat deze ombouw niet sneller kan?
78

EFB

PVV

I. Bezaan NVT 149

Zita Pels

“Diversiteit en inclusie worden nog meer geïntegreerd in het
strategisch HRM-beleid van de provincie. We richten ons op
verdere verbetering van bestaande personeelsinstrumenten.
Ook is er gerichte aandacht voor bewustwording van gedrag,
het vergroten van kennis op dit thema en op (emotionele)
veiligheid van onze medewerkers in alle lagen van de
organisatie.”
VRAAG:
Kunt u zo specifiek mogelijk aangeven hoe bestaande
personeelsinstrumenten worden ingezet, hoe gerichte
aandacht wordt gegeven voor bewustwording van gedrag, hoe
kennis op dit thema wordt vergroot en wat al deze
maatregelen kosten en concreet moeten opleveren? Graag een
gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

Wij werken voor alle Noord-Hollanders. En dat kunnen we het
beste doen als wij een afspiegeling vormen van de bevolking
van Noord-Holland. Voor Diversiteit & Inclusie is in 2021 een
budget ter hoogte van € 35.000,- beschikbaar.
Diversiteit & Inclusie is verankerd in ons strategisch HRMbeleid en wordt (zoveel als mogelijk) geïntegreerd in
bestaande personeelsinstrumenten. Dit vertaalt zich o.a.in:
-

-

-

Werving en selectie: aandacht voor D&I zoals door
het borgen van objectiviteit bij de keuze van een
kandidaat aan de hand van een (beoordelings-)format
en voor de nieuwe lichting trainees middels een pilot
games Als ook D&I benadrukken in vacatureteksten.
Het goede gesprek en leiderschapsontwikkeling: het
creëren van veiligheid in gesprekken een belangrijk
onderdeel laten zijn in het trainingsaanbod aan
leidinggevenden ten behoeve van het goede gesprek,
borgen D&I in leiderschap.
Bewuste communicatie op D&I, zowel in- als extern.
Blijven bevorderen van het organisatieklimaat. Zo
werken wij het meest vanuit een modern
rolstoelvriendelijk gebouw met voorzieningen. Het
BHV-beleid is ook gericht op minder validen (bijv.
buddy bij evacuatie).
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-

Plaatsen van mensen met een arbeidsbeperking
(banenafspraak).

Hiernaast zetten we ook in op werving van ambassadeurs
en starten klankbordgroep, met als doel D&I steeds te
verbeteren en D&I uit te dragen binnen het eigen
organisatieonderdeel (meedenken en meewerken aan
D&I). Verder wordt er voor alle medewerkers van de
sector HRM, programmaleden van Daden en het team
SamenNH in november een training georganiseerd over
D&I. Hiernaast wordt het bestaande en toekomstige
leeraanbod onderzocht om te bezien of D&I voldoende is
ingebed in dat leeraanbod of dat er meer nodig is. Als dat
laatste het geval is dan kijken we, afhankelijk van het
soort interventie, hoe we dat op een goede manier vorm
kunnen geven. Verdere vormgeving op gebied van
bewustwording is nog in de ontwikkelfase.
Tevens hebben we als organisatie het Charter Diversiteit
ondertekend. We zijn bezig met een plan van aanpak voor het
charter. Hiernaast vinden er drie online
regenboogbijeenkomsten plaats voor gemeenten.
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“Voorgesteld wordt om voor 2022 tot en met 2025 rekening te 1.
houden met een structurele opbrengst, van € 225,1 miljoen,
waarbij gerekend is met het huidige tarief opcenten van 67,9.” a.
VRAAG:
Kunt u aangeven wat de structurele opbrengst wordt van de
opcenten als niet wordt uitgegaan van 67.9, maar van 65.0 en
60.0 als tarieven? En kunt u aangeven wat per jaar circa de
gemiddelde besparing is voor de Noord-Hollandse autobezitter
als gekozen zou worden voor deze twee lagere tarieven? Graag
een gemotiveerd antwoord.3

b.

De structurele opbrengst bij een tarief van:
65 opcenten wordt €215,5 miljoen
60 opcenten wordt €198,9

2.
Dit kunnen wij alleen op een zeer grove manier
berekenen. De rede hiervoor is dat het tarief van de
motorrijtuigenbelasting verschillend is per gewichtsklasse èn
type brandstof. Zo zal de besparing voor een zware SUV die op
diesel rijdt groter zijn dan een hybride auto in een lichte
gewichtsklasse. Deze onderverdeling hebben wij niet. De grove
manier van berekenen komt er dan op neer dat we het totale
aantal voertuigen (auto’s en motoren) delen door de besparing
zoals die hierboven onder 1 is berekend. Het totale aantal
voertuigen medio 2021 bedroeg +/- 1,4 miljoen. De besparing
van 67,9 naar 65 bedraagt €9,6 miljoen. Dus per voertuig
€6,85. Voor het tarief van 60 opcenten geldt dan een
besparing per voertuig €18,71.
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80

NLG

169

“Aankoop van gronden voor de verschillende beleidsdoelen
gebeurt zoveel als mogelijk op minnelijke (vrijwillige) basis.
Indien noodzakelijk wordt een onteigeningsprocedure
gestart.”

Hierin ook graag opnemen dat met de realisatiestrategie NNN
het voornemen tot mogelijke onteigening van NNN-gronden is
besloten, waardoor volledige schadeloosstelling is mogelijk
gemaakt.

VRAAG:
Kunt u aangeven hoe vaak dit jaar (tot nu toe) het instrument
van onteigening is toegepast, waarvoor en wat de
gebruiksfunctie van gronden was en wordt? En kunt u
aangeven bij welke lopende zaken nog niet de administratieve
onteigening is opgestart?
Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

Voor de NNN-realisatie en inzet van het
onteigeningsinstrument, zie brief: (https://www.noordholland.nl/Onderwerpen/Natuur/Natuurversterking_Stikstof/
Natuurnetwerk_Nederland_NNN/Beleidsdocumenten/Brief_PS_
Realisatiestrategie_Natuurnetwerk_Nederland.org)

PVV

R. van
Tiggelen

3.2.
5

Esther
Rommel

In geen van de genoemde gebieden is de administratieve
onteigening opgestart, met uitzondering van het gebied
genoemd in antwoord op vraag 100 (Schil Naardermeer).
Ten behoeve van het beleidsdoel Mobiliteit is in 2021 voor één
project, de reconstructie N243, de administratieve onteigening
opgestart. Sinds sinds najaar 2018 wordt met 2 gezamenlijke
eigenaren onderhandeld over de verwerving van een relatief
klein stukje grond (59 m²) ter hoogte van de Zuidervaart in de
gemeente Alkmaar. De gebruiksfunctie van het onderhavige
perceel is erf en dat wordt bestemd tot wegen.
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“Voor geothermie (aardwarmte) wordt samen opgetrokken met
de provincie Flevoland en door gegaan met de uitvoering
versnellingsplan Aardwarmte. Onderdelen van dat plan zijn
onder andere garantiestelling voor de eerste proefboringen in
de MRA, samenwerken met gemeenten en bedrijven in de
uitvoering van de Routekaart Aardwarmte: voorlichting over
aardwarmte, ondersteuning van beleidsvorming, bijvoorbeeld
ten aanzien van verdeling van de warmte, en toetsingscriteria
voor aardwarmtelocaties.”
VRAAG:

De hoogte van de garantstelling is nog niet bekend, want deze
is afhankelijk van de kosten van de betreffende boring, van
het financiële risico dat de garantienemer wil lopen en van
onze eigen inschattingen en risicobereidheid. Zodra de locatie
bekend is, is een afweging te maken. Een bedrag van negen
miljoen euro is de richtlijn voor de maximale garantiehoogte.
Het betreft hier het risico dat de boring waarvoor de garantie
is afgegeven onvoldoende water (m3/hr) produceert voor een
rendabel project. Dit risico komt voort uit de onzekerheid over
de precieze samenstelling van de diepe ondergrond ter
plaatse. Alleen de boring zélf kan die onzekerheid wegnemen.

Kunt u aangeven wat de provinciale bijdrage gaat zijn voor
genoemde garantiestelling, welke risico’s en onzekerheden een
rol spelen (in de breedste zin van beide woorden) en hoe met
deze wordt omgegaan?
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“Met het systematische toezicht op de risicodomeinen:
Financiën, Omgevingsrecht, Archief- en Informatiebeheer en
Huisvesting verblijfsgerechtigde asielzoekers, bevordert de
provincie het streven naar een gezonde en veilige
leefomgeving voor mens en natuur.”

In de eerste 8 maanden zijn er 2.141 verblijfsgerechtigden
gehuisvest (over de maand september zijn er op dit moment
nog geen cijfers beschikbaar). De taakstelling voor NoordHolland voor heel 2021 bedraagt 4.264. In de 4 resterende
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Hoeveel statushouders zijn er in de eerste 9 maanden van dit
jaar in totaal gehuisvest in alle gemeenten van Noord- Holland
en hoe verhoudt dat cijfer zich tot de taakstelling?
Graag een gemotiveerd antwoord.
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(23)
“Als woningen vanaf 2030 – of zoveel eerder als mogelijk is –
van het aardgas af gaan, moeten verschillende alternatieven
voor aardgas klaar zijn voor concrete toepassing. Het NoordHollandse Servicepunt Duurzame Energie gaat ook deze
periode weer een belangrijke adviesrol vervullen naar
gemeenten en hun partners.”
(30)
“Eind 2021 zijn de gemeentelijke transitievisies warmte
vastgesteld en er wordt nu verder gewerkt aan de
wijkuitvoeringsplannen om helder te hebben welke wijken in
2030 van het aardgas af zijn. Vanwege de toenemende vraag
naar ondersteuning door deze ontwikkelingen wordt de
dienstverlening van het servicepunt uitgebreid, onder andere
met een expertpool.”

Antwoord

maanden van dit jaar dienen nog 2.123 verblijfsgerechtigden
te worden gehuisvest.

De jaarlijkse kosten voor het Servicepunt Duurzame Energie
bedragen € 500.000,-. In het werkplan voor 2021, (te vinden
via deze link: https://servicepuntduurzameenergie.nl/wpcontent/uploads/2021/09/PvA-SpDE-2020-2024.pdf ) is
beschreven welke activiteiten dit jaar worden ondernomen.
Op dit moment is nog niet duidelijk wat de extra kosten voor
de expertpool zijn, omdat we de werkzaamheden van de
expertpool nog moeten uitwerken.
De provincie heeft niet geinvesteerd in het van het aardgas
afhalen van woningen.

VRAAG:
Kunt u aangeven wat deze expertpool en andere maatregelen
om de dienstverlening uit te breiden, per jaar gaan kosten en
kunt u aangeven voor de eerste negen maanden van dit jaar
welke adviezen door het Servicepunt zijn gegeven aan welke
gemeenten? En kunt u aangeven wat de provincie in totaal
financieel bijdraagt aan het van het aardgas halen van
woningen? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel
mogelijk details.
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Zita Pels

“Om in te spelen op de bouw van de nieuwe windparken voor
de Noord-Hollandse kust wordt het baggerdepot in de
Averijhaven in IJmuiden getransformeerd in een energiehaven
voor de offshore wind. In 2022 wordt de energiehaven
opgeleverd.”

De totale bijdrage vanuit de Provincie Noord-Holland is €
3.186.000,-

VRAAG
Kunt u aangeven hoe groot de provinciale bijdrage in totaal is
t.b.v. de realisatie van deze energiehaven en wat de concrete

Een belangrijke regionaal bedrijventerrein t.b.v. de
energietransitie.

De concrete baten voor de regio:
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baten zijn voor o.a. de werkgelegenheid in de regio? Graag een De locatie draagt direct bij in de kostenefficiënte
gemotiveerd antwoord.
uitrol van wind op zee
De directe werkgelegenheid in de Energiehaven is
beperkt. Door de locatie is er wel spin off in de regio voor
bedrijven die zich richten op de offshore wind (verenigd in de
AYOP)

Start uitvoering is voorzien in 2022, oplevering van de
Energiehaven is gepland in 2025.
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Ilse Zaal

Waarom wordt er voor de provinciale inzet bij
Dit is onderdeel van het PS besluit bij de Kaderbrief 2020.
gemeenschappelijke opgaven op Europees, landelijk, regionaal
en lokaal niveau bijna een miljoen euro minder begroot (€ 2.9
milj) dan begroot in 2021 (€ 3.8 milj.) of uitgegeven in 2020 (€
3.9 milj.)?

CDA

N.
2.2.
Wijmeng 3
a

35
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Op pagina 35 staat het volgende beschreven:

Vraag 1:

“Met de invoering van de Omgevingswet (Ow), naar
verwachting per 1 juli 2022, en de opheffing van de Wet
bodembescherming verandert de taakverdeling tussen
provincie en gemeenten. Kern van de verandering is dat
gemeenten primair verantwoordelijk worden voor de
bodemkwaliteit in de bovengrond en de provincie voor het
grondwater.”

Gemeenten zijn en blijven verantwoordelijk voor gesloten
bodemenergiesystemen.

(stond
MB)
86
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Vraag: 1. Impliceert deze wijziging ook een overdracht van
taken van omgevingsdiensten naar de provincie NoordHolland m.b.t. de beoordeling van aanvragen voor gesloten
bodemwarmte systemen?

Vraag 2:
De provincie heeft alleen beleidsruimte bij open
bodemenergiesystemen. Bij deze systemen wordt water
opgepompt. De omgevingsdienst toets bij open
bodemenergiesystemen namens de provincie de effecten op
het grondwater. Dit kan op onderdelen gevolgen hebben voor
het bodemwarmtesysteen en het boorplan. Zo wordt
bijvoorbeeld het afdichten van scheidende lagen
voorgeschreven.

Vraag 2: In hoeverre heeft de provincie beleidsruimte bij de
handhaving van eisen zoals de technische specificaties van het Vraag 3:
bodemwarmtesysteem en het boorplan?
Het beleid is opgenomen in ontwerp Regionaal
Bedrijven die bodemwarmtesystemen aanleggen, klagen dat de Waterprogramma 2022-2028. Uitgangspunt is dat de water- en
energiebalans van de ondergrond niet worden verstoord, en
extra eisen hiervoor kostenverhogend werken. Dit staat op
dat systemen geen negatieve effecten hebben op de omgeving.
gespannen voet met de ambitie om woningen over te laten
De precieze invulling daarvan is maatwerk en verschilt per
gaan van aardgas naar efficiënte all-electric verwarming met
bodemwarmtepompen. De verplichte certificering sinds 2013 locatie. De omgevingsdienst is verantwoordelijk voor
vergunningverlening, toezicht en handhaving.
heeft ertoe geleid dat een klein aantal bedrijven in staat is de
boringen uit te voeren en er krapte is in de markt. Ook wordt
geklaagd over onredelijke eisen en te strikte interpretatie van
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regels bij handhaving op boorplannen. Een voorbeeld: het is
verplicht een bodemonderzoek uit te voeren voordat een
grondboring voor een bodemwarmtepomp wordt uitgevoerd.
Soms zijn er oude bodemonderzoeken beschikbaar en is het
redelijkerwijs onlogisch dat er sprake kan zijn van nieuwe
bodemvervuiling, bijvoorbeeld omdat een wijk al lang alleen in
gebruik is als woonwijk. Een verplicht bodemonderzoek kan
een extra kostenpost van 1500 euro opleveren. Dit kan ertoe
leiden dat mensen afzien van de aanleg van een
bodemwarmtepomp en op dit punt de energietransitie (of de
warmtetransitie) wordt vertraagd.
Vraag 3: Is of wordt er vanuit de provincie beleid gemaakt over
de manier waarop handhaving bij de aanleg van
bodemwarmtesystemen ingevuld gaat worden?
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Hoe verhouden de twee grafieken op bladzijde 54 tot elkaar,
aangezien het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen
substantieel lager is over de jaren dan de harde plancapaciteit
over de jaren.

De harde capaciteit bevat alle woningen in een plan dat
onherroepelijk is vastgesteld. Voordat deze woningen worden
opgeleverd moet eerst een aantal stappen worden doorlopen:
grond bouwrijp maken, koopproces, bouwvergunningen
verlenen, bouwfase, enz. Dat duurt meestal een aantal jaar.
Woningen zitten zo meerdere jaren in de categorie harde
plancapaciteit.
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De provincie is samen met 13 regionale partijen deelnemer
aan uitvoering Ambitieprogramma Ruimtelijke Kwaliteit
Kustzone Hoorn-Amsterdam (ARPKK). Er zijn 9 projecten
minimaal in 2022 in uitvoering. Echter, er is na 2023 geen
begroting. Waarom is dat?

Het budget voor de 1e tranche van de Uitvoeringsregeling
Subsidies APRK wordt naar verwachting volledig beschikt.
Naar verwachting worden deze projecten in 2022 afgerond.
Een 2e tranche wordt in de 1e helft van 2022 opengesteld als
er voldoende belangstelling is en als er financiële middelen
beschikbaar zijn.
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De provincie levert inhoudelijke bijdragen aan uitvoering van
projecten die onder de kustvisie Ijsselmeer 2021 tot uitvoering
komen. Bijdrage aan onderzoek Wieringerhoek van het Rijk en
aan kustvisies 2022 voor andere kusten. Er is na 2023 geen
begroting voor. Waarom is dat?

Voor de kustvisie zijn verschillende deelopdrachten
geformuleerd. De eerste betrof de kustvisie Ijsselmeer en
uitvoering van verkenningen/projecten. Na vaststelling van de
kustvisie door uw Staten zal in een geformuleerde
vervolgopdracht de bijdragen en budget worden aangegeven
voor 2023.
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De kop van Noord-Holland scoort 100% “goed” en ZaanstreekWaterland ongeveer 80% “goed”. Betekent dit dat men in de
spits in de kop van Noord-Holland verhoudingsgewijs sneller
van A naar B komt dan in Zaanstreek-Waterland. Graag een
toelichting op deze effectindicator.

De indicator zegt iets over de gemiddelde vertraging in de
spits op onze provinciale wegen. Hoe hoger het percentage
‘goed’, hoe meer trajecten in het gebied goed scoren. De
huidige grenswaarde hiervoor is 1,50. Dan is de vertraging in
de spits maximaal 50% van de minimale reistijd op (zeer)
rustige momenten. Een traject scoort ‘slecht’ als de extra
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reistijd gemiddeld meer dan twee keer de normale/minimale
reistijd is (de grenswaarde hiervoor is dus 2,00).
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Voor 2022 staat een bedrag van circa € 58 milj. begroot en
voor 2023 circa € 15,5 miljoen. Een verschil van € 42,5
miljoen. In de toelichting (p.70) wordt verwezen naar de
incidentele subsidies in 2022 zijnde Zuidasdok van € 29 milj.
en fietssubsidies van € 5 milj. Bij elkaar € 34 milj.. Hoe is het
resterende verschil van 8,5 miljoen te duiden?

Het resterende bedrag van € 8,5 mln is opgebouwd uit de
volgende uitgaven:
-

Subsidie OV SAAL (Schiphol Amsterdam Almere Lelystad):
€ 5,6 mln
Uitvoeringsregeling Verbetering toegankelijkkheid
bushaltes: € 1,5 mln
Uitvoeringsregeling Veilige uitwegen Noord-Holland: € 0,75
mln

Overige kleinschalige bijdragen: € 0,65 mln
92

MB

CDA

C.
Kuiper

4.4.
6

79

Jeroen
Olthof

Waarom wordt voor 2022 bijna het dubbele begroot tov 2021
(€ 24,4/12,8) als tov 2023 (€ 24,4/€ 12 milj.)?

In 2020 zijn veel vervangingstrajecten afgerond en dat vraagt
veel budget. In 2021 worden projecten voorbereid voor de
komende jaren waarin de vervanging plaatsvindt. Vandaar het
lage bedrag in 2021 en de hoge lasten in de jaren daarna. Hier
vindt de uitvoering plaats.
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Hoe groot is het investeringsbudget Landschapsverbetering en Het Investeringsbudget Landschapsversterking (voorheen
wat is de exacte doelstelling van dit budget?
Landschapsfonds) bevat € 10,3 miljoen ten behoeve van
projecten die het landschap versterken en de toegankelijkheid
ervan verbeteren. De beschikbare middelen zijn ondergebracht
in de reserve Landschap, ingesteld door uw Staten bij de
begroting van 2020. GS hebben een globale verdeling van de
middelen vastgesteld d.d. 23 maart 2021, waarover u per brief
bent geïnformeerd en waarover een nadere toelichting is
gegeven aan de commissie NLG d.d. 21 juni 2021.
Kortheidshalve verwijzen wij naar deze brief en toelichting.
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Kunt u de resultaten en afzetmogelijkheden van Lisdoddeteelt
met ons delen?

In het Innovatieprogramma Veen is een markt- en
ketenmanager voor natte teelten actief. Diverse marktpartijen
blijken geïnteresseerd te zijn in lisdodde als biobased
grondstof voor isolatiemateriaal, plaatmateriaal, vuller in
diverse plastics, composieten en beton en vezelversterker in
droge mortel. Wellicht komt er interesse in toepassing als
substraat of mogelijk grof textiel. Twee bedrijven willen
opschalen naar semi-industriële productie van isolatie- en
bouwplaten, indien er kan worden voorzien in een constante
aanvoer van een homogene grondstof. De teelt van lisdodde in
de Burkmeer kan hierin gaan voorzien. Biobased producten
moeten concurreren met gangbare producten en dat is nog
niet zo eenvoudig. Overheden kunnen de afzet bevorderen
36

Nr

Comm Fracti Naam
OD
vragenst
issie
e
eller

Pagin Portfeuille Vraag
a
houder GS
begro
ting

Antwoord

door sturend en stimulerend optreden, bijvoorbeeld via het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, demonstratieprojecten
en verplichte bijmenging van lisdodde/biobased producten als
vezelversterker in gangbare bouwmaterialen.
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Project Grass2Grit - Kunt u ons een overzicht geven van de
bestede gelden en resultaten van dit project.

Het project Grass2Grit is in volle gang. Het totale budget is €
4,2 miljoen, waarvan € 1,3 mln. het provinciale aandeel is, €
2,2 mln. Europese LIFE-subsidie en het overige door de
partners wordt bijgedragen. Een groot deel van de middelen is
reeds besteed in de aanschaf van machines om de grasfabriek
operationeel te maken. Er is inmiddels een voorraad
dooimiddel, dat door middel van verdere tests nog verbeterd
zal worden. Daarnaast hebben we van grasvezel en gerecycled
plastic een composiet gemaakt. Hiervan gaan we komend jaar
oeverbeschoeiing en wegmeubilair maken.

96

EFB

CDA

C.
Kuiper

6.2.
1

108

Zita Pels

Waarom wordt er in 2022 € 3,2 miljoen euro minder hiervoor
begroot dan in 2021 (€ 7,796 miljoen versus € 4,595 miljoen)
temeer daar er in 2020 hieraan € 10,828 miljoen is
uitgegeven?

Dit heeft te maken met het het incidentele budget dat
beschikbaar is gekomen vanuit motie 41 (noodfonds). Dat geld
is in 2020 en 2021 op de begroting geplaatst. Daarna valt het
budget weer op het reguliere niveau terug.

97

EFB/R
WK

CDA

C.
Kuiper

6.5.
1

115

Zita Pels

Waarom is het begrote bedrag voor het verbeteren van de
sportvoorzieningen en de leefbaarheid in kleine kernen in
2024 en 2025 op nul gezet? Als dit te maken heeft met het feit
dat er in maart 2023 provinciale verkiezingen zijn en het aan
een nieuw college en provinciale staten is om dit in te vullen,
waarom is dat dan niet als uitgangspunt in de gehele
begroting verwerkt. zie bijv. 6.4.1. investeren in behoud en
herbestemming monumenten, , 6.3.1. cultuurhistorische
waarden landschap versterken , 6.2.1. bovenlokale culturele
samenwerking ondersteunen etc. waar wel voor 2024 en 2025
bedragen in de begroting zijn opgenomen.

Dit heeft te maken dat er incidentele midddelen voor sport
zijn opgenomen vanuit afspraken in het coalitieakkoord. Voor
de andere onderwerpen die tot de provinciale kerntaken
behoren zijn structurele budgetten beschkbaar gesteld.

98

EFB

CDA

D.
Heijnen

7.1.
1.

119

Zita Pels /
Cees
Loggen

Met welke totale looptijd houdt GS rekening voor het
economisch herstel en duurzaamheidsfonds? De uitgaven
lopen tot 2023, maar volgens begroting is dan slechts de helft
van de middelen besteed? Hoe past dit in de relatie van
herstelfonds en Corona?

Vooralsnog gaan we ervanuit dat uitgaven doorlopen tot en
met 2023. Tot nu toe hebbeen we voor ongeveer de helft van
van de beschikbare middelen aan maatregelen ingevuld in de
1e en 2e tranche. Een deel van die maatregelen zijn in
voorbereiding en komen nog tot uitvoering in de komende
periode. Daarom willen we voor de volgende tranche een
beter zicht hebben op de effecten van de maatregelen uit de
eerste tranches.

99

EFB

CDA

D.
Heijnen

NVT 146

Zita Pels

Aangegeven staat dat GS bevoegd is geldleningen aan te gaan
met een looptijd langer dan 3 maanden en dat PS worden

Op grond van artikel 3.1 van de Financiële verordening NoordHolland 2019 is het door PS vastgestelde financieringstatuut
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2020 voor Gedeputeerde Staten van toepassing bij de
uitvoering van de financierings- en treasuryfunctie.
Hierin zijn de volgende verantwoordelijkheden voor
Provinciale staten opgenomen:


Het vaststellen, evalueren en bijstellen van het
financierings- en treasurybeleid;
Het houden van toezicht op de uitvoering van het
financierings- en treasurybeleid.
100 NLG

CDA

D.
Heijnen

NVT 169

Esther
Rommel

Hoe vaak is onteigening ingezet voor het verwerven van NNNgronden?

Dit is één maal gebeurd: Op maandag 13 september 2021
hebben PS besloten om de Kroon te verzoeken om drie
resterende eigenaren in de Schil van Naardermeer te
onteigenen.

101 EFB

CDA

D.
Heijnen

NVT 176 /
177

Zita Pels

Er wordt vanaf 2022 rekening gehouden met baten uit
opcenten van 225,1. Hoe realistisch is dit in het kader van de
discussie met het Rijk over de inkomsten uit opcenten, mede
door veranderingen in het brandstofverbruik. Hoe verlopen
die gesprekken over de baten uit opcenten binnen IPO verband
en met het Rijk?

We begroten de inkomsten vanuit de opcenten, net als de
inkomsten vanuit het provinciefonds tegen constante prijzen
(meerjarenraming = begroting 2022). De veranderingen in het
brandstofgebruik (elektrificatie) kan op de lange termijn een
negatieve invloed hebben op onze inkomsten vanuit de
opcenten. We voeren hierover het gesprek met het IPO en het
Rijk. Sinds het voorjaar zijn echter weinig ontwikkelingen te
melden in deze gesprekken vanwege de beperkte voortgang in
de kabinetsformatie.
Vanuit IPO is in voorbereiding op Prinsjesdag (rijksbegroting
2022) nogmaals bij het huidige kabinet nadrukkelijk
aangedrongen op een oplossing voor de compensatie van
gederfde opcenten. . voor de motorrijtuigenbelasting voor
elektrische auto’s, dat door de ROB is becijferd voor alle
provincies op totaal € 372 miljoen voor de periode 2021-2024.
Daar is geen gehoor aangegeven en oplossing is
doorgeschoven naar het nieuwe kabinet

102 EFB

Groen Anouk
Links Gielen

1.1.
1

12

Arthur van Waarom is de streefwaarde voor het aantal te organiseren
uitreikingen van de Ribbius Peletierpenning na 2022 verlaagd
Dijk
tot 0 terwijl deze in ieder geval tot en met 2023 zal
plaatsvinden?

103 RWK

Groen Anouk
Links Gielen

2.1.
2

29-30 Edward
Stigter

De begroting stelt: 'De provincie stelt gemeenten het
Servicepunt Duurzame Energie beschikbaar'.

De Ribbius Peletierpenning wordt nog in de jaren 2022 én
2023 uitgereikt. Wij zullen de streefwaarde aan laten passen.

Alle kosten zijn van het Servicepunt Duurzame Energie vallen
onder subdoel 2.1.2

Vraag: Zijn alle kosten voor het Servicepunt Duurzame Energie
onder subdoel 2.1.2 "Bijdragen aan de warmtetransitie" gevat
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of valt dit deels ook onder 2.1.1 "Opwekking van duurzame
elektriciteit bevorderen"?
104 NLG

Groen Wiegert
Links Dulfer

2.2.
1

197

Cees
Loggen

De begroting stelt: ‘In de stuurgroep Water zijn in januari
2021 afspraken gemaakt tussen het Rijk en de decentrale
overheden over de intensivering van VTH taken, met name
rond de lozing van ZZS (zeer zorgwekkende stoffen) in het
water. Daarnaast bleek uit onderzoek dat het niveau van de
VTH-taak uitoefening ontoereikend is. In dit kader is door de
provincie Noord-Holland in overleg met de OD-NZKG een
voorstel (pilot) ontwikkeld. Dit heeft in 2021 geleid tot het
aannemen van een gespecialiseerde medewerker die als eerste
taak (in 2021) heeft om een definitieve aanpak voor te stellen.
De structurele verhoging van de provinciale uitgaven ten
behoeve van deze intensivering bedraagt € 286.000,-. Deze
uitgaven kunnen in de resterende coalitieperiode (2022 en
2023) gedekt worden vanuit de reserves Klimaatadaptatie
(totaal € 418.000) en de reserve meekoppelkansen bij
dijkversterking en kustontwikkeling (€ 154.000). Daarna
worden deze uitgaven ten laste van de algemene middelen
gebracht.’

Ja deze dekking is (technisch) correct. Deze wordt middels
onderhavige begroting aan uw Staten voorgelegd.

Vraag: Is het technisch correct dat VTH taken gedekt worden
door de reserves klimaatadaptatie en meekoppelkansen
dijkversterking en kustonwikkeling?
105 NLG

Groen Rien
Links Cardol

5.2.
3

94

Esther
Rommel

De begroting stelt: 'De provincie werkt aan de bestrijding van
invasieve exoten, zoals de waterplanten watercrassula en
cabomba en de vogels rosse stekelstaart en nijlgans'.
Vraag: Graag toelichting op de keuzes die zijn gemaakt inzake
de bestrijding van cabomba en de financiering hiervan.

Bij de bestrijding van cabomba ligt de nadruk op beheersing,
aangezien eliminatie van deze soort niet meer mogelijk wordt
geacht. De afgelopen jaren is op plaatsen van overlast
(jachthavens, vaarwegen) cabomba verwijderd door inzet van
de harkmethode. Deze methode is het meest effectief
gebleken. In natuurgebieden (zoals ’t Hol), waar de overlast
minder groot of zelfs afwezig is, wordt in principe niet
geharkt, omdat dit het ecosysteem meer schaadt dan goed
doet. Er loopt een pilot om te onderzoeken of het plaatsen van
roosters behulpzaam is om de verspreiding te voorkomen. De
aanpak van cabomba valt binnen het gebiedsprogramma
Oostelijke Vechtplassen: er is 500.000 euro beschikbaar
gesteld voor beheersing van de Amerikaanse rivierkreeft
(228.000) en cabomba (272.000) met daarbij een 50%
cofinancieringsopdracht vanuit de partners. Het budget is
besteed aan harken van jachthavens, vrijhouden van
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vaarwegen, monitoren, elimineren nieuwe haarden en
eerdergenoemde pilot.
106 NLG

Groen Rien
Links Cardol

5.3.
2

98

Esther
Rommel

Graag een toelichting op hoe deze meerjarenplanning voor de
uitgaven ‘bijdragen aan regionale samenwerking t.a.v. groen’
tot stand is gekomen, met name een verklaring voor het grote
verschil in begrote uitgaven in 2021 – 2023 in vergelijking met
de jaren daarna.

Voor een opbouw van de bedragen verwijzen wij u naar het
antwoord op vraag 8. De bijdragen aan de Nationale Parken en
Groene Hart zijn jaarlijks terugkerende bedragen. De piek in
de jaren 2021 t/m 2023 wordt met name veroorzaakt doordat
het zwaartepunt van de uitgaven uit de Investeringsbudget
Landschapsversterking (voorheen Landschapsfonds) met grote
projecten als: Herstel Liniedijken en Landschapsversterkingen
Westeinderscheg, Amstelscheg, Diemerscheg, Kern Schagen en
Noord-Kennemerland) in die jaren ligt.

107 EFB/R
WK

Groen Robert
Links Zaal

6.1.
1

103

Ilse Zaal/
Cees
Loggen

De begroting stelt: 'samen met gemeenten onderzocht (wordt)
waar en hoe leegstaande winkels kunnen worden
getransformeerd naar wonen, ter versterking van de bestaande
winkelgebieden'.

Ja, op basis van een inventarisatie zijn is er een rapportage
opgesteld en zijn er factsheets voor 40 winkelgebieden in
Noord-Holland gemaakt. Op basis daarvan vinden er in
overleg met de betrokken gemeenten vanaf Q4 2021 gerichte
verdiepingsstudies plaats naar kansrijke
transformatiegebieden. Meer informatie inclusief de
routekaart is hier te vinden.

Vraag: Is er meer concrete informatie beschikbaar, zoals waar
deze onderzoeken lopen en op welke termijn de resultaten
daarvan verwacht kunnen worden?
108 EFB/R
WK

Groen Robert
Links Zaal

6.1.
1

103

Ilse Zaal/
Cees
Loggen

De begroting stelt: 'samen met gemeenten onderzocht (wordt)
waar en hoe leegstaande winkels kunnen worden
getransformeerd naar wonen, ter versterking van de bestaande
winkelgebieden'.
Vraag: Is het inderdaad zo dat het (enige) doel van deze
activiteit de versterking van bestaande winkelgebiden is? Of is
het vergroten van de woningvoorraad ook een doel op zich?

109 EFB/M
&B

Groen Robert
Links Zaal

6.2.
1

108

Zita Pels

De begroting stelt: 'de provincie ziet de bibliotheekfunctie als
belangrijk onderdeel van de culturele infrastructuur en richt
haar activiteiten daarom vooral op het regionaal bereikbaar,
toegankelijk en relevant houden van de bibliotheek'.
Vraag: Wat wordt bedoeld met 'regionaal bereikbaar' en wordt
hier expliciet iets anders bedoeld dan lokale bereikbaarheid
danwel bereikbaarheid op gemeentelijk niveau?

Nee, het doel is drieledig. Ten eerste wordt onderzocht welke
locaties geschikt zijn voor binnenstedelijk wonen, met name
in de grotere kernen. Het tweede doel is compacter maken van
bestaande winkelgebieden door waar mogelijk incourante
vierkante meters detailhandel te verminderen op niettoekomstbestendige locaties. Ten derde is de leefbaarheid van
kleine kernen met behoud voorzieningenniveau en lokale
woningbehoefte een opgave.
Volgens de wet hebben gemeenten een taak om een
bibliotheekfunctie binnen hun gemeente te bekostigen. Daarbij
wordt uitgegaan van vijf kernfuncties.
a. ter beschikking stellen van kennis en informatie;
b. bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie;
c. bevorderen van lezen en het laten kennismaken met
literatuur;
d. organiseren van ontmoeting en debat; en
e. laten kennis maken met kunst en cultuur.
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Het lukt niet alle gemeenten en lokale bibliotheken om aan al
deze vijf kernfuncties te voldoen. Daarom wordt
samengewerkt in zgn. regionale basisbibliotheken. Voor de
provincie is het van belang dat de inwoners op een redelijke
afstand (regionaal) gebruik kunnen maken van deze vijf
kernfuncties. Dat kan wanneer gemeenten en lokale
bibliotheken samenwerken. Daarom is het doel hier regionaal
en niet lokaal.
110 EFB/R PvdD
WK/N
LG/MB

I. Kostic

2

2

Edward
Stigter

“Het nieuwe regeerakkoord zal daarvoor de landelijke kaders
moeten schetsen. Tegelijk zal de provincie Noord-Holland niet
aarzelen om ook zelf, of samen met de andere provincies in
IPOverband, aandacht te vragen bij het kabinet voor
uitvoeringsproblemen of ontoereikende financiële budgetten
op provinciaal of lokaal niveau.”
De provincie moet bijdragen aan opgave om de nationale
broeikasgasuitstoot in 2030 met 49% terug te dringen ten
opzichte van 1990. Maar volgens veel klimaatexperts is dat
doel te laag en zijn we straks zo te laat om onder de
gevaarlijke opwarming van 1,5 graden te blijven. In andere
landen en in EU zijn er hogere ambities.

De provincie is actief om rechtstreeks bij de EU en in
samenwerking met het IPO in het reageren op de jongste
voorstellen van de EU, de plannen in het kader van Fit for 55.
Hiermee wordt de lat hoger gelegd dan de in het
Klimaatakkoord overeengekomen doelen. Daarnaast kan de
provincie binnen haar eigen kaders komen tot initiatieven om
de klimaatdoelen aan te scherpen.

Zet de provincie zich expliciet in voor ambitieuzere doelen
(met begeleidend budget) in IPO-verband en bij het Rijk?
111 NLG

PvdD

I. Kostic

2

2

Esther
Rommel/
Cees
Loggen

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Aangezien deze vragen nagenoeg niet afwijken van de vragen
bij eerdere begrotings(wijzigingen) over dit onderwerp, wijken
de antwoorden ook nagenoeg niet af van de eerdere
Zijn er ook visrechten verhuurd voor het vissen in
antwoorden:
natuurgebieden?
a) Van alle wateren die in eigendom zijn van de provincie,
Heeft de provincie de juridische
op de zogenaamde heerlijke visrechten na, zijn de
mogelijkheid/beleidsvrijheid om de visrechten niet te
visrechten verhuurd aan beroepsvissers (volledig visrecht
verhuren?
of alleen aalvisrecht) en aan hengelsportverenigingen
(schubvis-visrecht) voor perioden van 6 jaren.
Kan de provincie voorwaarden stellen aan de huur
b) Ja
van visrechten? Zo ja, welke?
c) Ja
Wat zijn de inkomsten uit het verhuur van de
d) Ja, er worden voorwaarden gesteld (zoals niet elektrisch
visrechten en welke kosten staan daar tegenover?
vissen, dichtzetten is verboden enz.), mits ze redelijk en
Hoe en door wie wordt gereguleerd, gecontroleerd en
billijk zijn en goedgekeurd worden door de Kamer voor
gehandhaafd? Hoeveel kost dat?
de Binnenvisserij. De provincie Noord-Holland stelt vanuit
de overeenkomst verplicht, dat de huurder actief
deelneemt aan een VBC (visstandbeheerscommissie).
Hoeveel visrechten zijn verhuurd in Noord-Holland
en aan waar (welke wateren)/aan wat voor actoren?
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Huurder is verplicht mee te werken aan het in VBCverband opstellen, uitvoeren en naleven van
visstandsbeheer- en visplannen.
De inkomsten bedragen circa € 6.900 per jaar (prijspeil 2021).
De kosten zijn de interne apparaatskosten voor het
eigendomsbeheer (aangaan contracten, contractenbeheer,
facturering en toezicht op naleving).
De naleving van de huurovereenkomsten wordt gecontroleerd
door de beheerders van de sector Grond van de provincie. De
kosten hiervoor zijn niet afzondelijk in beeld te brengen,
omdat deze werkzaamheden gelijktijdig worden uitgevoerd
met de controle van de overige huur- en pachtcontracten.
112 M&B

113 M&B

114 EFB

PvdD

PvdD

PvdD

J.P.
4.4.
Hollebee 5.
k

7

J.P.
4.4.
Hollebee 6.
k

7

I. Kostic

11

1.1

Jeroen
Olthof

“Het budget voor de schades aan wegen wordt structureel met
€ 71.000 verhoogd.”

Ja, de schade aan aanliggende ecologische en
natuurvriendelijke bermen valt hier ook onder

Vraag: valt schade aan ecologische/natuurvriendelijke bermen
hier ook onder?
Jeroen
Olthof

“Het budget voor de schades aan vaarwegen wordt met €
150.00 verhoogd.”

Ja, de schade aan ecologische en natuurvriendelijke oevers
vallen hier ook onder

Vraag: valt schade aan ecologische/natuurvriendelijke oevers
hier ook onder?
Zita Pels

Er zou worden gewerkt aan diversiteit en inclusiviteit binnen
de organisatie van de provincie.
a) Welke concrete stappen zijn daartoe ondernomen
(trainingen, genderneutrale toiletten, etc.)?
b) Welke percentage van mensen in de top van de provinciale
organisatie heeft een biculturele achtergrond?

a)

Antwoord: Wij werken voor alle Noord-Hollanders. En
dat kunnen we het beste doen als wij een
afspiegeling vormen van de bevolking van NoordHolland.

Diversiteit & Inclusie is verankerd in ons strategisch HRMbeleid en wordt (zoveel als mogelijk) geïntegreerd in
bestaande personeelsinstrumenten. Dit vertaalt zich o.a.in:
-

-

Verdere ontwikkeling werving en selectie: aandacht
voor D&I zoals door het borgen van objectiviteit bij
de keuze van een kandidaat aan de hand van een
(beoordelings)format en voor de nieuwe lichting
trainees middels een pilot games. en. Als ook D&I
benadrukken in vacatureteksten.
Het goede gesprek en leiderschapsontwikkeling:
integreren van het element veiligheid in het
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-

-

trainingsaanbod aan leidinggevenden ten behoeve
van het goede gesprek, borgen D&I in leiderschap.
Bewuste communicatie op D&I, zowel in- als extern.
Blijven bevorderen van het organisatieklimaat. Zo
werken wij het meest vanuit een modern
rolstoelvriendelijk gebouw met voorzieningen. Het
BHV-beleid is ook gericht op minder validen (bijv.
buddy bij evacuatie).
Plaatsen van mensen met een arbeidsbeperking
(banenafspraak).
Ook zetten we bij het invullen van stages gericht in
op stagiair(e)s) met een niet-westerse achtergrond.

Hiernaast zetten we ook in op werving van ambassadeurs
en starten klankbordgroep, met als doel D&I steeds te
verbeteren en D&I uit te dragen binnen het eigen
organisatieonderdeel (meedenken en meewerken aan
D&I). Verder wordt er voor voor alle medewerkers van de
sector HRM, programmaleden van Daden en het team
SamenNH in november een training georganiseerd over
D&I. Hiernaast wordt het bestaande en toekomstige
leeraanbod onderzocht om te bezien of D&I voldoende is
ingebed in dat leeraanbod of dat er meer nodig is. Als dat
laatste het geval is dan kijken we, afhankelijk van het
soort interventie, hoe we dat op een goede manier vorm
kunnen geven. Verdere vormgeving op gebied van
bewustwording is nog in de ontwikkelfase.
Tevens hebben we als organisatie het Charter Diversiteit
ondertekend. We zijn bezig met een plan van aanpak voor
het charter. Hiernaast vinden er drie online
regenboogbijeenkomsten plaats voor gemeenten.
b)

115 EFB/M
&B

PvdD

I. Kostic

1.1
en
4.1,

11,
Zita Pels/
67Jeroen
74,
Olthof
77-81

Nederland heeft zich gecommitteerd aan het VN-Verdrag
Handicap, dat in 2016 in Nederland in werking trad, maar de
situatie voor mensen met een beperking is sindsdien alleen
verslechterd. Ook de provincie zou in haar beleid rekening
moeten houden met de verplichtingen vanuit het VN-Verdrag

In verband met privacywetgeving vindt er geen
registratie plaats over bijv. biculturele achtergrond.
Wel wordt onderzocht wat er wel mogelijk is.

a) Volgens ons arbo-beleid kunnen medewerkers met een
beperking of chronische aandoening aanspraak maken op
maatwerkvoorzieningen die zij nodig hebben voor hun werk.
Onze panden zijn rolstoeltoegankelijk en de
nieuwebouwpanden zijn gebouwd conform het bouwbesluit.
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4.2,
4.4

Handicap en er bewust aan werken om de provinciale
organisatie, ov, infrastructurele werken en mobiliteitsplannen
zo inclusief mogelijk te maken voor deze groep.
a) Wat is er afgelopen jaren precies gedaan om het VN-Verdrag
Handicap beter toe te passen als provincie en de provincie
toegankelijk te maken voor mensen met een beperking?
b) Welke verbeteringen zijn op dat gebied gedaan bij het
uitgeven van ov-concessies? En bij toegankelijkheid van
bijvoorbeeld bushaltes?
c) Hoe zijn de belangen van mensen met een beperking
meegenomen in mobiliteitsplannen en infrastructurele
werken?

PvdD

I. Kostic

1.1.
1

12

Arthur van Waarom is de streefwaarde voor de uitreiking van Ribbius
Dijk
Peletier-penning nul voor de jaren 2023- 2025?

117 NLG/E PvdD
FB

I. Kostic

1.2.
2

15

Jeroen
Olthof en
Edwar
Stigter

116 EFB

Antwoord

We hebben bij de nieuwbouw ook mindervalide collega’s
betrokken op dit punt. (Dit is in lijn met het vedrag)
b) In de concessiebesluiten zijn eisen opgenomen op het
gebied van toegankelijkheid. Dit betreft toegankelijkheid van
bussen maar ook bijvoorbeeld van reisinformatie.
De provincie heeft ook in 2021 weer € 2 mln euro subsidie
beschikbaar gesteld voor het verder toegankelijk maken van
OV haltes.
c) De ontwikkeling van toegankelijkheid van het OV is één van
de reguliere onderwerpen die met het Rocov besproken
worden. In het Rocov zijn o.a. gehandicaptenorganisaties
vertegenwoordigd.
De Ribbius Peletierpenning wordt nog in de jaren 2022 én
2023 uitgereikt. Wij zullen de streefwaarde aan laten passen.

De provincie is ook toezichthouder voor milieu.

a) Een van de risicodomeinen waarop de provincie
systematisch toezicht houdt is het omgevingsrecht. Hieronder
a) Op welke manier geeft de provincie daar precies invulling
valt ook milieu. In het jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht
aan? Waar kunnen we de evaluatie daarvan lezen?
wordt uitgebreid verslag gedaan van het gehouden toezicht.
b) Op welke manier wordt er precies toezicht gehouden op
Informatie over het interbestuurlijk toezicht en ook het
waterschappen en of ze geen besluiten nemen die in strijd zijn jaarverslag vindt u op onze webpagina https://www.noordmet het algemeen belang?
holland.nl/Bestuur/Interbestuurlijk_toezicht
c) Gezien de extra uitdagingen en complexiteit die de
Omgevingswet zal meebrengen: verwacht de provincie niet dat b) Het financieel toezicht op de drie waterschappen is
verankerd in de Waterschapswet en de Wet financiering
er meer geinvesteerd zal moeten worden in IBT?
decentrale overheden. Het uitgangspunt bij het toezicht is de
autonomie van het waterschap. Wij kunnen indien nodig een
besluit of een niet-schriftelijke beslissing gericht op enig
rechtsgevolg van het waterschapsbestuur schorsen of
vernietigen wegens strijd met het recht of het algemeen
belang.
c) Ja, met name zal er geïnvesteerd moeten worden in meer
specialisme en een flexibeler inzet van kennis op dit gebied

118 EFB
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I. Kostic

1.1,
1.2,
1.3.
3.

12Arthur van Lobby hoort bij politiek, maar kan ook op oneigenlijke
15,
Dijk
manieren plaatsvinden en actoren die minder geld ter
beschikking hebben voor lobby benadelen. Lobby kan dan de
18-19
democratie ondermijnen. Daarom is het waarborgen van
transparantie en evenwicht in lobby belangrijk.
Op welke manieren zorgt de provincie voor transprantie en

Een lobby kan onderdeel zijn van public affairs beleid waarbij
een organisatie relaties opbouwt en onderhoudt met personen
die invloed kunnen hebben op beleid. Het gaat daarbij wat ons
betreft ook om belangenbehartiging. Ons college tracht
vanzelfsprekend de belangen van de provincie en haar
inwoners te behartigen op verschillende plekken. In onze
pogingen om de belangen van de provincie te behartigen,
44
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evenwicht, en waarborgt ze dat lobby niet ondermijnend gaat
werken?

zoeken wij vanzelfsprekend naar transparantie en evenwicht.
Daarnaast wordt er ook geïnvesteerd in onze eigen
weerbaarheid door het vergroten van kennis en bewustzijn
van medewerkers en doordat de procedures van signalen over
ondermijning vast te leggen wordt ook bijgedragen aan
transparantie en evenwicht.

Waarom lopen de kosten af? De kwaliteit van het openbaar
bestuur wordt immers niet minder belangrijk in de nabije
toekomst.

Dit is onderdeel van het PS besluit bij de Kaderbrief 2020.
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Ilse Zaal
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Arthur van Vanaf 2024 neemt het bedrag dat begroot is significant af,
terwijl het niet in de lijn der verwachting ligt dat het minder
Dijk
belangrijk dat bestuurshandelingen moeten worden
gecommuniceerd richting inwoners. Wat is dan wel de reden?

121 EFB/N
LG
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I. Kostic

1.4.
2

21

Ilse Zaal

a) Heeft Noord-Holland ooit gelobbyd voor de economische
belangen van visserijsector? Op welke manier en met welk
resultaat? Hoeveel geld is aan de lobby besteed?
b) Toen de discussie over pulsvisserij speelde, heeft NoordHolland (eventueel samen met andere provincies/via IPO)
gelobbyd om verbod op pulsvisserij van tafel te krijgen?

In het coalitieakkoord 2019-2023 is voor communicatie en
participatie extra geld beschikbaar gesteld voor de duur van
deze coalitieperiode. Voor het einde van deze coalitieperiode
zullen wij met voorstellen komen over hoe we hier vanaf 2024
mee verder willen gaan.
a. Wij zetten in op een duurzame visserij, waarbij het gaat om
een doelmatig en effectief beleid. Wij hebben als provincies
lobbyisten in Den Haag en Europa. We hebben geen indicatie
welke inzet wij specifiek richten op de visserijsector. De
visserij gemeenten en provincies kennen een gezamenlijk
Bestuurlijk Platform Visserij (BPV). Ook dit overleg is gericht
op de duurzame visserij en de vraagstukken die spelen. Hier
dragen wij jaarlijks € 1000 bij aan de kosten van het
secretariaat.
b. Nee, de onderhandelingen over de toelating van pulsvistuig
was een verantwoordelijkheid van het Rijk. Wel hebben wij
signalen afgegeven dat pulsvisserij perspectief kan hebben
voor verduurzaming vn de visserij (zie ook beantwoording
statenvragen nr 44-2018 van mevrouw drs. L.D. Vermaas
(Partij voor de Dieren) over de pulsvisserij).
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23Edward
26,
Stigter
83-84

Experts laten zien dat we de klimaatcrisis en
Ja. Met de Bossenstrategie en Veenweidestrategie wordt tevens
biodiversiteitscrisis in samenhang moeten aanpakken, omdat
geinvesteerd in de versterking van de bidiversiteit. In
we anders geen van beide oplossen en de kosten aan het einde samenhang hiermee loopt het Masterplan Biodiversiteit.
van de rit alleen groter zullen uitpakken. De energietransitie
en landbouwtransities bieden bijvoorbeeld ook kansen om
biodiversiteit te versterken.
Wordt in deze begroting extra geinvesteerd om ervoor te
zorgen dat o.a. de energietransitie en landbouwtransitie ook
de biodiversiteit versterkt?
45

Nr

Comm Fracti Naam
OD
vragenst
issie
e
eller

Pagin Portfeuille Vraag
a
houder GS
begro
ting

Antwoord

https://www.theguardian.com/environment/2021/jun/10/cli
mate-and-nature-crises-solve-both-or-solve-neither-say-experts
https://www.ipcgroen.nl/actueel/nieuws/502/biodiversiteiten-energietransitie-een-gouden-koppel
https://www.vogelbescherming.nl/docs/3eb62998-61b5-4f4086a8-e9697aeb7fc5.pdf
123 NLG/R PvdD
WK

I.Kostic

2.2

27

Edward
Stigter

Methaan is, na CO2, verreweg het belangrijkste broeikasgas
waarvan door toenemende hoeveelheid de wereldwijde
opwarming van het klimaat wordt veroorzaakt. Internationaal
is daarom gebruikelijker om te rekenen in CO2 equivalenten in
plaats van alleen CO2.

Het dashboard Energietransitie in Noord-Holland geeft een
beeld van de uitstoot van overige broeikasgassen waaronder
methaan. De laatst bekende cijfers dateren van 2018.
Energietransitie - CO2-uitstoot - Noord-Holland

Monitort de provincie ook broeikasgassen zoals methaan
(zeker gezien de koppeling met landbouwtransitie extra
belangrijk)?
124 NLG
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2.2.
1,

32-34 Esther
Rommel

Uit een recente uitspraak van de rechtbank Overijssel blijkt
dat de provincie moet handhaven op een boerenbedrijf dat
zonder vergunning beweidt en bemest.

a) De provincie heeft circa 1.400 hectare landbouwgrond en
circa 500 ha natuurgrond in eigendom, die in pacht wordt
uitgegeven.

In Overijssel is een voorstel overgenomen om de stap voor een
vergunning voor beweiden en bemesten in ieder geval te
maken op eigen provinciale pachtgronden. De provincie gaat
bekijken of het mogelijk is om de gebruikers van provinciale
pachtgronden te verplichten een vergunning voor beweiden en
bemesten aan te vragen. Bij elk nieuw contract kan dan
worden besloten in welke mate beweiden en bemesten worden
toegestaan. Dat zou ook een bijdrage kunnen leveren aan o.a.
het oplossen van het stikstofprobleem en eventuele
milieuproblemen (o.a. water).

b) In de provincie Noord-Holland stellen wij aan de activiteiten
beweiden en bemesten reeds voorwaarden bij de verpachting
van onze grond in het kader van weidevogelbeheer en
natuurbeheer. Bij de verpachting van de provinciale gronden
wordt het provinciaal pachtbeleid gevolgd (Verpachtingen Provincie Noord-Holland). Hieruit volgt dat wij voor
landbouwgronden met een weidevogeldoelstelling en
natuurgrond (strenge) gebruiksvoorwaarden ten aanzien van
bemesting en beweiding stellen. Deze voorwaarden worden
vanuit onze privaatrechtelijke rol als
grondeigenaar/verpachter gehandhaafd.

a) Hoeveel ha pachtgrond met een agrarische bestemming
heeft provincie Noord-Holland?
b) Wordt in Noord-Holland ook nagedacht over vergunning
voor beweiden en bemesten op op zijn minst provinciaal
grond?

Daarnaast is het reguleren van beweiding en bemesting via
vergunningverlening onderdeel van de discussie rondom het
(landelijk) stikstofbeleid. Gedeputeerde Staten zijn bevoegd
gezag voor vergunningverlening in het kader van de Wet
natuurbescherming. Wij volgen in dit verband de landelijke
lijn, die momenteel inhoudt dat er geen vergunningplicht geldt
voor deze activiteiten.
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2.2.
1,
3.5.
1

32-34 Jeroen
Olthof

Nee, deze extra capaciteit is niet meegenomen in deze
begroting. Zoals tijdens de vergadering van PS van 13
september 2021 is aangegeven zijn we met de
omgevingsdienst in gesprek om het financiële inzicht verder
te verscherpen en onderbouwd te krijgen. De uitkomsten
hiervan worden meegenomen in de reguliere gesprekken over
de uitvoeringsovereenkomst (UVO 2022). Op basis van deze
gesprekken zal een integraal voorstel worden neergelegd aan
GS waarin alle VTH-taken goed zijn onderbouwd en in
samenhang zijn afgewogen.

1.4.
1,
5.2.
3

20, 94 Ilse Zaal

De OD NZKG heeft naar aanleiding van het RRK-rapport over
grondwaterbescherming aangegeven dat ze 5 tot 6 extra fte
nodig hebben voor goede bescherming van grondwater.
Wordt dat meegenomen in deze begroting?

‘De provincie sponsort verschillende evenementen, waarbij we
met onze sponsorbijdrage extra aandacht geven aan
duurzaamheid, dierenwelzijn en diversiteit.
Bij de vaststelling van het nieuwe sponsorbeleid is door exgedeputeerde Van der Hoek aangegeven dat jaarlijks wordt
geevalueerd hoe met dierenwelzijn is omgegaan tijdens
evenementen zoals Jumping Amsterdam en Landbouwshow
Opmeer. Er is nu 1 evaluatie geweest.
a) Bij die evaluatie is alleen uitgegaan van de beoordeling van
dierenwelzijn door de commerciele organisaties zelf. Hoe
voorkomt de provincie dat we wat betreft dierenwelzijn afgaan
op een slager die zijn eigen vlees keurt?
b) Wanneer komt de tweede evaluatie ongeveer en kunnen we
dan een verbeterde evaluatiemethode verwachten, in de zin
dat bijv. ook meer onafhankelijke organisaties en
dierenwelzijnsorganisaties om input wordt gevraagd?

127 RWK/E PvdD
FB

I. Kostic

2.1,
2.2

23

Edward
Stigter

Actieprogramma Klimaat: “Aandachtspunt is het verdelen van
de lusten en lasten, gelet op het maatschappelijk draagvlak en
de financiële consequenties.”
a) Wat wordt gedaan met feit dat zwakste schouders nu
onevenredig zware lasten dragen en het minst van
ondersteuningsregelingen (bijv. subsidies voor
verduurzaming) lijken te profiteren?
b) Hoe kan de provincie met eigen maatregelen mensen met
een klein budget meer ondersteuning geven?

a)
We vragen de organisaties om een rapportage over
dierenwelzijn aan te leveren. Omdat hierbij onafhankelijke
dierenartsen zijn betrokken, hebben we hier voldoende
vertrouwen in.
b)
In 2021 hebben geen gesponsorde evenementen
plaatsgevonden waarbij dieren zijn ingezet. Een volgende
rapportage volgt daarom op zijn vroegst begin 2023. We
nodigen PS uit om, samen met andere onafhankelijke
(dierenwelzijns)organisaties, tijdens de eerstvolgende editie
van Jumping Amsterdam een toelichting te krijgen op
dierenwelzijn tijdens dit evenement.

a. In MRA verband wordt onderzoek gedaan naar energiearmoede. PNH heeft geen beleid op dit gebied, omdat dit
onderwerp onderdeel is van het gemeentelijk sociaal domein.
Dat hoort bij de gemeente.
b. We ondersteunen gemeenten via het Service Punt Duurzame
Energie met kennis en informatie over hoe gemeentes
ondersteuning kunnen bieden op het gebied van energiearmoede.

47

Nr

Comm Fracti Naam
OD
vragenst
issie
e
eller

128 NLG/R PvdD
WK

129 M&B

PvdD

F. Zoon

2.2.
2

J.P.
3.2
Hollebee
k

Pagin Portfeuille Vraag
a
houder GS
begro
ting

Antwoord

27

Is aan te geven hoeveel megaton CO2-emissie en aantal
blootgestelden boven de grenswaarden van NO2 en PM10 in
2022 begroot is?

Met betrekking tot de CO2 uitstoot zijn deze gegevens ons
niet bekend.

Als prioriteit wordt genoemd:

a)

42

Jeroen
Olthof

Jeroen
Olthof

Vanuit de landelijke monitoring (NSL) komen gegevens over de
luchtkwaliteit in de regel pas beschikbaar in het opvolgende
jaar en kijken terug op het gepasseerd jaar. Dit betekent dat
de cijfers voor 2022 in het jaar 2023 zullen worden
gerapporteerd.

“Actief pleiten voor een balans tussen duurzame connectiviteit
(ontwikkeling van
Schiphol) in balans met een gezonde woon- en leefomgeving
(impact van luchtvaart op de
Schipholregio) Schiphol.”
b)
a) Gaat het hierbij alleen om stimuleren of ook zelf actief
bijdragen?
b) Welke factoren dragen bij aan het verbeteren van de
leefbaarheid rond Schiphol?
c) Er wordt op p.42 en elders ook gesproken over
‘ontwikkeling van Schiphol’. Wat wordt daarmee bedoeld?
Houdt dat groei in?

c)
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Cees
Loggen

“Doel is cofinanciering van projecten die een bijdrage leveren
aan de verbetering van de OV-bereikbaarheid, het
optimaliseren van de ketenreis (deur-tot-deur reis), efficient
ruimtegebruik door het clusteren van functies rondom OV-

We lobbyen voor regels die sturen op duurzame
connectiviteit én een gezonde leefomgeving. Wij zijn hier
ten aanzien van de lucthvaartwetgeving zelf geen bevoegd
gezag voor. Voor zover we wel eigen bevoegdheden
hebbben sturen we daar ook zelf op, zie onze
Omgevingsvisie, de verstedelijkingsafspraken, SBAB, etc.
Dat is heel breed, dit zijn maatregelen die raken aan
beschermen en bevorderen. Ten aanzien van de
bescherming is het fundamentele probleem dat de
huidige normen geen goede bescherming bieden voor de
gezondheid, er zit geen wederkerigheid in de systematiek
tussen lucht en land, er is geen norm voor de individuele
belasting die anavaardbaar wordt geacht, zie ook de BRS
zienswijzen die we dafgelopen jaren hebben ingediend op
alle conceptbesluiten rond luchtvaart. Aan de
bevorderingskant vraagt dat van gemeenten een integraler
ontwerp waarin gezondheid een stevigere plaats inneemt.
Dit wordt onder de Omgevingswet steeds belangrijker
maar het is nog niet scherp wat dat nou concreet in de
uitvoeringspraktijk vraagt. Dat proberen we vanuit het
programma gezonde leefomgeving ook scherper neer te
zetten.
De luchthaven zal zich moeten blijven ontwikkelen
richting een multimodale en duurzame luchthaven.
Of er groei van luchtvaart kan plaatsvinden is afhankelijk
of de luchtvaart zich kan blijven ontwikkelen binnen de
parameters van de green deal (krimpende
milieucontouren).

Biodiversiteit en natuurinclusiviteit zijn niet een direct doel
van het programma OV-knooppunten, maar wel een
meekoppelkans. Een van de doelstellingen is het verbeteren
van de kwaliteit van de leefomgeving rond het stationsgebied,
waarbij we onder andere inzetten op het creëren van
toekomstbestendige knooppunten (denk aan duurzame en
48
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leefomgeving in het (bus- of trein)stationsgebied.”
Vraag: maken zaken als biodiversiteit en natuurinclusiviteit
ook onderdeel uit van het verbeterern van de leefomgeving op
en rondom deze OV-knooppunten?
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Jeroen
Olthof

“Het belang van luchtvaart en Schiphol als onderdeel van de
internationale connectiviteit van onze provincie en de MRA
staat niet ter discussie.”
Vraag: Welk deel/aantal van de huidige vluchtbewegingen op
Luchthaven Schiphol is daadwerkelijk onontbeerlijk voor de
internationale connectiviteit van onze provincie en de MRA?

Antwoord

actieve mobiliteit, maar ook klimaatadaptatie en stedelijk
groen). Vanuit onze stimulerende rol streven we naar het
zoveel mogelijk vergroenen van het knooppunt, wat zowel
bijdraagt aan klimaatadaptatie, ruimtelijke kwaliteit en
gezondheid, als aan natuur inclusief bouwen en biodiversiteit.
We zoeken hierbij zoveel mogelijk de verbinding met andere
beleidsdossiers en onze partners zoals gemeenten en de
spoorse partijen. Zo willen we bijvoorbeeld bij een aantal
knooppunten onze doelstellingen verbinden aan het
Landschapsplan voor het Spoor (ProRail-Spoorbeeld). Het
groen langs het spoor gaat dan over in het groen van het
station.
Dat kun je nu niet uit elkaar halen. De kwaliteit van het
netwerk zit in de hoeveelheid mondiale directe verbindingen,
die zijn nu afhankelijk van het hub-en-spoke model. Transfer
is daar een belangrijke onderlegger voor. Daarnaast zijn
vluchten van partijen als Easyjet ook belangrijk voor de
zakelijke markt en vracht in de belly.
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Jeroen
Olthof

Er zijn nieuwe afspraken gemaakt voor de resterende
middelen van Stichting Leefomgeving Schiphol. Welke
afspraken zijn dit?

Het bestemmingenreglement is alleen aangepast ten aanzien
van de gebiedsgerichte projecten. Hiervan is afgesproken dit
in te zetten voor innovatieve technieken en processen die de
kwaliteit en het ontwerp in belast gebied kunnen
ondersteunen. Denk aan geluidadaptief bouwen, nieuwe
vormen van isolatie, oplossingen tegen grondgeluid.
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Zita Pels

De grote zeesluis is af. Hiermee lijkt het Informatiepunt SHIP
overbodig te worden. Wordt er nog provinciaal geld
uitgetrokken voor SHIP? Zo ja, hoeveel en voor hoeveel jaar
nog?

Op dit moment wordt door betrokken partijen overlegd over al
dan niet voortzetten van SHIP. Het besluit hierover wordt in
het voorjaar van 2022 verwacht.
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De bijdragen aan de optimalisering van OV-knooppunten en
ketens loopt na 2022 zienderogen af. Is het de verwachting
dat deze optimalisering op dusdanig korte termijn zijn
vruchten afwerpt dat deze afname verantwoord is?

Voor deze coalitieperiode hebben we budget gekregen om
bijdragen te leveren aan de optimalisering van OVknooppunten en ketens.
Dit budget is in een reserve gestort. Omdat onzeker is
wanneer de kosten komen, hebben we nog niet voor alle
beoogde doelen budget opgenomen in de begroting.
Vanaf 2024 zijn alleen nog maar de vaste proceskosten
begroot en de capaciteitskosten geraamd. De projecten
kunnen een langere looptijd hebben, dus de verwachting is dat
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een deel van het budget nog in 2024 ingezet gaat worden,
maar daar is nu nog geen duidelijkheid over.
135 NLG
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Loggen

Welke rol heeft LTO, anders dan dat ze geborgde zetels in
Waterschappen hebben, als samenwerkingspartner bij
verbeteren van de kwaliteit van het water?

De provincie werkt middels het programma Bodem & Water
samen met de drie Noord-Hollandse waterschappen, LTO
Noord en de agrarische natuurverenigingen in Noord-Holland.
Als samenwerkingspartner bij het verbeteren van de
waterkwaliteit staat LTO voornamelijk in contact met de
waterschappen. Als partner zijn zij o.a. betrokken bij het
Landbouwportaal Noord-Holland. Als onderdeel van het
Landbouwportaal gaat LTO met zogenoemde erfcoaches langs
agrarische bedrijven om advies te geven over het verminderen
van erfafspoeling (mineralen/nutriënten).
Het Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-West (RBO) is hét
samenwerkingsplatform in ons deel van het stroomgebied.
Hierin werken 8 waterschappen, 4 provincies, Rijkswaterstaat,
de ministeries van I&W en LNV, gemeenten en
maatschappelijke organisaties samen aan het verbeteren van
de waterkwaliteit. Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)
is zowel voor agrarische organisaties als voor de overheden
een belangrijk middel om de aanpak vorm te geven.
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Samenwerkingspartners voor verbetering waterkwaliteit en
benutten/beheren van water zijn volgens de provincie:
waterschappen, Rijkswaterstaat, gemeenten en
maatschappelijke partijen zoals LTO en drinkwaterbedrijven.

a) Op dit moment wordt Caring Farmers vanuit de provincie
niet actief om input gevraagd voor het verbeteren van de
waterkwaliteit in Noord-Holland.

a) Als LTO wordt betrokken, wordt ook aan Caring Farmers
actief om input gevraagd?
b) Wordt input gevraagd aan milieuorganisaties?
c) Wordt input gevraagd aan dierenwelzijnsorganisaties (zoals
Vissenbescherming en Dierenbescherming), aangezien ook dit
waterbeleid vaak aan levens van dieren raakt?
137 NLG
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60-61 Cees
Loggen

De toestand van waterlichamen volgens de Europese
Kaderrichtlijn Water (KRW), is voor alle waterschappen meer
dan 60% slecht of ontoereikend. Op dit moment wordt dus
nog steeds 0% van de KRW-doelen gehaald en is doelbereik
nog ver weg.
a) Wat waren de percentages vorig jaar?
b) Welk extra inzet gaat de provincie precies leveren om de

b)
Op dit moment worden milieuorganisaties vanuit de
provincie niet actief om input gevraagd voor het verbeteren
van de waterkwaliteit in Noord-Holland.
c)
Op dit moment worden dierenwelzijnsorganisaties
vanuit de provincie niet actief om input gevraagd voor het
verbeteren van de waterkwaliteit in Noord-Holland.

a)
Voor de percentages van voorgaande jaren verwijzen
we u naar www.waarstaatjeprovincie.nl.
b)
Hiervoor verwijzen we u naar het ontwerp regionaal
waterprogramma 2022-2027 dat in januari in de cie. NLG werd
besproken (deelprogramma oppervlaktewater en
deelprogramma grondwater).

50

Nr

Comm Fracti Naam
OD
vragenst
issie
e
eller

Pagin Portfeuille Vraag
a
houder GS
begro
ting
KRW doelen te halen?
c) Worden straks de KRW doelen met deze aanpak met
zekerheid gehaald?
d) Welke concrete veranderingen worden in komende jaren
daarvoor in de landbouw gemaakt?

138 NLG

PvdD

I. Kostic

3.5.
2

60-61 Cees
Loggen /
Ilse Zaal

Antwoord

c)
Nee. Voor nadere toelichting verwijzen we u naar het
eerdergenoemde ontwerp waterprogramma (blz. 11).

d)
De bijdrage van het provinciale landbouwbeleid aan
het verbeteren van de waterkwaliteit wordt beschreven in
paragraaf 2.5 van het eerdergenoemde ontwerp
waterprogramma.

De landbouw, en dan met name de veehouderij, is een van de
grote waterverbruikers. GS zou kijken hoe dit het beste is aan
te pakken.

a)
De huidige watervraag voor de landbouw is in kaart
gebracht. De provincie neemt deel aan het deltaprogramma
zoetwater waar samen met Rijk, waterschappen en
belangenorganisaties in zogenaamde zoetwaterregio’s wordt
a) Op welke manier gaat de provincie dit aanpakken, gezien de gekeken hoe we de waterbehoefte van de verschillende
uitdagingen wat betreft milieu, droogte en klimaat?
functies zoveel mogelijk kunnen beperken. In Noord-Holland
b) Wanneer rapporteert GS hierover bij PS?
komt veel veehouderij voor op graslanden in de veengebieden.
c) Hoe wordt de aanpak van grootwaterverbruik in de
De aanpak van bodemdaling en de reducering van
landbouw meegenomen in de begroting?
veenoxidatie zal echter ook het nodige water gaan kosten.
b)
Eind dit jaar liggen een bestuursovereenkomst
zoetwatermaatregelen en een
bestuursovereenkomstwaterverdeling IJsselmeer voor ter
ondertekening. Hierin is vastgelegd welke maatregelen
komende jaren gaan uitvoeren in de zoetwaterregio’s. Verder
wordt onderzocht welke instrumenten de provincie heeft om
bij nieuwe ontwikkelingen en bestaande functie de watervraag
te beperken.
c)
Het waterverbruik wordt niet in kaart gebracht bij de
begroting. Het gebruik van oppervlakte water en grondwater
wordt geregeld door het waterschap. Voor dit gebruik betalen
de agrariërs belasting aan het waterschap.

139 NLG

PvdD

I.Kostic

3.5.
3

62

Cees
Loggen

In 2022 wordt er € 1,8 miljoen ingezet voor stimuleren van
waterrecreatie.
a) Hoeveel geld zal ongeveer aan faciliteren van ‘sportvisserij’
gaan?
b) Hoeveel maatschappelijke kosten brengt de sportvisserij
met zich mee, in termen van vervuiling van water door lood?

a.
In samenwerking met Sportvisserij Midwest is een
project ter stimulering van loodvrije visserij in voorbereiding.
Het projectbudget is € 25.000,--. Als meekoppelkans bij
oeveronderhoud realisatie van 4 vislocaties aan de
Westfriesche vaart en Noordhollandsch Kanaal € 120.000.
b.
De hoogte van deze maatschappelijke kosten is ons
niet bekend.
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79

Dat verschilt per type vaarweg en de mogelijkheid om
technisch en ecologisch verantwoord natuurvriendelijke
oevers aan te leggen. Dit wordt per te vervangen traject
bekeken. In de jaarlijkse verantwoording worden het aantal
meters aangelegde natuurvriendelijke oevers gerapporteerd.

Jeroen
Olthof

“Het streven is daar waar kansen zijn voor natuurvriendelijke
oevers, deze structureel als het nieuwe duurzame normaal toe
te passen.”
Het is belangrijk concrete tussendoelen te stellen.

Hoeveel is die steefwaarde voor natuurvriendelijke oever in
km voor komende jaren?
141 M&B

PvdD

J.P.
4.4.
Hollebee 7.
k

142 M&B

PvdD

I. Kostic

4.4.
6

79-80 Jeroen
Olthof /
Cees
Loggen

143 NLG

PvdD

F. Zoon

5

84

144 RWK

PvdD

I. Kostic

5.1.

87

80

Jeroen
Olthof

Worden er ook innovatieve middelen ingezet om aanrijdingen
met dieren te voorkomen?

Er worden geen nieuwe innovaties ontwikkeld om aanrijdingen
met dieren te voorkomen. In de infrastructurele werken
worden wel bestaande maatregelen genomen zoals
faunapassages.

Wordt er komende jaren bij beheeractiviteiten van vaarwegen
ook geld besteed aan plekken voor sportvissers en
sportwedstrijden? Zo ja, hoeveel?

Nee, de middelen worden ingezet voor vervanging van oever in
technische en ecologische zin, zoals afgesproken in de NIKG.

Esther
Rommel

Er wordt gemeld dat er herstel van biodiversiteit is en dat de
achteruitgang van natuur lijkt gekeerd. Waar basseert GS zich
op? Diverse organisaties, zoals WNF in het laatste Living Planet
Report, concluderen dat de Nederlanse natuur er slechter voor
staat dan ooit.

Indexcijfers zoals de Living Planet Index (LPI) geven altijd
grove gemiddelden weer. Uit de LPI trends voor Noord-Holland
leek de achteruitgang van de jaren ’90 in de 20ste eeuw, in de
jaren ’00 van de 21ste eeuw ongeveer gestopt te zijn. De trend
laat daarna een redelijke constante lijn zien. Een verklaring
kan zijn dat het aandeel soorten dat profiteert van de
verbeterde waterkwaliteit in Noord-Holland voor deze
stabilisatie van het gemiddelde zorgt. Over het algemeen
genomen zien we ook in Noord-Holland dat de kwetsbare
soorten het nog steeds zeer moeilijk hebben en achteruit
blijven gaan. Dat is ook in lijn met de conclusies over heel
Nederland door het WNF.

Esther
Rommel

“Omgevingsfactoren

Het gaat om factoren die buiten de directe provinciale
beinvloedingssfeer liggen. Wij voelen ons wel degelijk
betrokken bij elk van deze factoren, en met onze
beleidsinspanningen kunnen wel allicht een beperkt effect
bereiken, maar we moeten ook realistisch zijn en constateren
dat dat effect beperkt zal zijn.

• Natuur en landschap zijn dynamisch, (soms) onvoorspelbaar
en hun ontwikkeling wordt bepaald door vele factoren die
buiten de directe provinciale beïnvloedingssfeer liggen, zoals
klimatologische ontwikkelingen, weersomstandigheden, de
ontwikkeling van dieren- en plantenpopulaties en sociaaleconomische ontwikkelingen.”
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Vraag: Is de provincie van mening dat deze factoren geheel
buiten haar directe invloedsfeer liggen, en zij zich derhalve
niet verantwoordelijk acht voor ontwikkelingen hieromtrent?
145 NLG

PvdD

I. Kostic

5.2.
1

91

Esther
Rommel

Agrarisch natuurbeheer is door experts bekritiseerd en zou
onvoldoende werken.
a) Wat wordt met deze conclusies gedaan in Noord-Holland?
b) Is er een evaluatie geweest van de effectiviteit van agrarisch
natuurbeheer in Noord-Holland? Zo ja, wanneer, en waar
kunnen we het lezen?

146 NLG

PvdD

I. Kostic

5.2.
2

92

Esther
Rommel

Er is een steeds grotere druk op recreatiegebieden (inclusief
natuurgebieden). Terreinbeheerders en natuurorganisaties
maken hun zorgen kenbaar over gebrek aan capaciteit voor
toezicht en handhaving.
a) Heeft de provincie met behulp van partners als in kaart
gebracht hoeveel capaciteit nodig voor sterke toezicht en
handhaving? Of is de provincie van plan dat in beeld te
brengen?
b) Is er in begroting rekening gehouden met de al bestaande
en dus steeds stijgende druk op kwetsbare gebieden waar
mensen recreeeren? Zo ja, hoe?

147 NLG

PvdD

F. Zoon

5.2.
3

94

Esther
Rommel

De Faunabeheereenheid Noord-Holland is een
uitvoeringsdienst, die ook beheerplannen schrijft. GS
beoordeelt deze beheerplannen.
Maakt GS gebruik van (andere) experts bij de beoordeling van
de beheerplannen en op welke manier vindt deze beoordeling
plaats?

Over de effectiviteit van het agrarisch natuur- en
landschapsbeheer zijn de afgelopen jaren zeer uiteenlopende
onderzoeken verschenen. Een rode draad in deze conclusies
lijkt te zijn dat agrarisch natuurbeheer in specifieke situaties
en met een grote betrokkenheid van de beheerder, succesvol
kan zijn. In Noord-Holland zien we goede voorbeelden in
(onder andere) de Ronde Hoep en Waterland. Wij hebben in
2016 een grootschalige evaluatie van onze kerngebieden
uitgevoerd en in 2020 een landelijke evaluatie. Alle studies en
wetenschappelijke ontwikkelingen volgen wij op de voet. Op
dit moment is onze inschatting dat de agrarische
kerngebieden op de juiste plek liggen, en dat de agrarische
collectieven op een goede manier sturen op de inzet van de
beperkte subsidiemiddelen.
a)
Ja. In 2020 is het inderdaad druk geweest in zowel de
natuur- als recreatiegebieden, waardoor extra toezicht en
handhaving zijn ingezet door de beheerders. De extra inzet
van toezicht en handhaving is binnen de lopende begrotingen
van de beheerorganisaties opgelost.
b)
De toegenomen drukte in natuur- en
recreatiegebieden heeft ertoe geleid dat de provincie, samen
met beheerders, onderzoek doet naar de druk en draagkracht
van deze gebieden in de provincie. Dit onderzoek moet inzicht
geven in de manier waarop de gebieden zich tot elkaar
verhouden en de ontwikkelperspectieven van de verschillende
gebieden (ook ten opzichte van elkaar). Het dient mede als
basis voor het bestemmingsmanagement. Voor
bestemmingsmanagement is via Kaderbrief geld opgenomen in
de begroting (250.000 euro voor 4 jaar).
De Wet natuurbescherming (Wnb) legt de verantwoordelijkheid
voor planmatig faunabeheer bij de Faunabeheereenheid,
waarin de grondeigenaren/jachthouders zijn verenigd.
Onderdeel van deze verantwoordelijkheid is het opstellen van
faunabeheerplannen. Goedkeuring van faunabeheerplannen is
een bevoegdheid van GS. Goedkeuring wordt verleend als het
plan voldoet aan de eisen in artikel 3.12 van de Wnb, de

53

Nr

Comm Fracti Naam
OD
vragenst
issie
e
eller

Pagin Portfeuille Vraag
a
houder GS
begro
ting

Antwoord

nadere richtlijnen in de Omgevingsverordening NH 2020 en
het beleid van de provincie Noord-Holland.
Bij de beoordeling wordt, naast de inzet van onze eigen
ambtelijke organisatie, ook advies gevraagd aan de
Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord. Deze kan
bijvoorbeeld aangegeven of de onderbouwing is het plan
toereikend is met het oog op toekomstige ontheffings/vergunningsaanvragen. Het resultaat van de beoordeling door
ons college wordt per brief medegedeeld aan de FBE en aan uw
Staten.
148 NLG

PvdD

F. Zoon

5.2.
4

95

Esther
Rommel

Het coalitieakkoord spreekt van prikkels (meervoud) om
ganzen snel en doelgericht te verjagen.
Eén prikkel staat beschreven in de begroting om in bepaalde
situaties de eigen risico te verhogen naar 20%

Over de verschillende mogelijkheden en initiatieven die er zijn
om ganzen te verjagen zijn uw Staten geinformeerd per brief
van 4 juni 2020. Deze brief bevat een goed overzicht,
waarnaar wij kortheidshalve verwijzen.

Zijn er al andere prikkels, voortkomend uit het
coalitieakkoord, om ganzen snel en doelgericht te verjagen?
En zo ja, welke zijn dit?
149 NLG

PvdD

F. Zoon

5.2.
4

95

Esther
Rommel

Hoeveel geld is er uitgetrokken voor innovatie, onderzoek en
Innovatie, onderzoek en uitbreiding van niet-dodelijke
uitbreiding van niet dodelijke verjagingsmiddelen voor ganzen verjagingsmiddelen is een onderdeel van de
voor de komende jaren?
onderzoeksagenda van BIJ12. Specifiek voor ganzen loopt
momenteel het onderzoek BirdAlert (opdracht is verleend voor
€ 161.198, ex btw). Komend jaar start een onderzoek naar de
motivatie voor grondgebruikers om preventieve middelen in te
zetten (overigens niet specifiek ten aanzien van ganzen, maar
in algemene zin). Daarbij wordt ook de Faunaschade preventie
kit betrokken. De kosten van dit onderzoek worden nog
uitgewerkt. Het totale budget voor de onderzoeksagenda van
BIJ12 is voor de komende periode opgehoogd van €460.000
naar €560.000 per jaar, waarvan de provincie Noord-Holland
een deel betaalt conform een in IPO-verband vastgestelde
verdeelsleutel.

150 NLG

PvdD

I. Kostic

5.2.
3

94

Esther
Rommel

“De provincie werkt aan de bestrijding van invasieve exoten,
zoals …de vogels rosse stekelstaart en nijlgans.”
Onze kijk op dieren verandert. We erkennen steeds meer de
eigen belevingswereld en intrinsieke waarde van dieren. We
erkennen ze als wezens met gevoel. Meeste politieke partijen
en burgers preferen daarom niet-dodelijke middelen als het
gaat om aanpak van dieren.

a)
Geen. In het kader van de Wet natuurbescherming
heeft het Rijk in 2018 de verantwoordelijkheid voor het
bestrijden van de door de Europese Unie aangewezen soorten,
met uitzondering van de wolhandkrab, uitheemse
rivierkreeften, de muskusrat en de beverrat, aan de provincies
overgedragen. Deze taak betreft voor de provincies een
inspanningsverplichting. Het betreft hier zowel planten als
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a. Welke niet-dodelijke middelen zet de provincie in voor deze
aanpak?
b. Hoeveel onderzoek heeft de provincie tot nu toe laten doen
naar niet-dodelijke, ecologische alternatieven? Kunt u de links
naar de resultaten daarvan delen?
c) Hoeveel geld is gestoken in dodelijk middelen?
d). Hoeveel gaat de provincie komende jaren steken in
onderzoek en toepassing van niet-dodelijke, diervriendelijke
middelen?

dieren. Voor dieren zoals de rosse stekelstaart en nijlgans is
de inzet van dodelijke middelen onvermijdelijk.
b)
Er is geen onderzoek uitgevoerd naar niet-dodelijke
middelen voor de bestrijding van invasieve exoten. Relevante
resultaten van wetenschappelijke onderzoeken naar
ecologische alternatieven, zoals resilias.eu, betrekken we bij
de planvorming van het beheer in de Noord-Hollandse
natuurgebieden.
c)
Er is geen provinciaal budget besteed aan dodelijke
middelen bij de bestrijding van invasieve exoten.
d)
In het gebiedsprogramma Oostelijke Vechtplassen is
€ 23.000 beschikbaar om de komende jaren onderzoek te
kunnen doen naar diervriendelijkere methoden voor het
afvangen en transport van uitheemse rivierkreeften ten
behoeve van het Natura2000-gebied Oostelijke Vechtplassen.

151 NLG

PvdD

F. Zoon

5.2.
3

93-95 Esther
Rommel

Er worden controles in het teken van de Wet
natuurbescherming uitgevoerd.
a)
b)
c)

a. In het Uitvoeringsprogramma 2022 van de Omgevingsdienst
NHN is het totaal aantal geplande controles t.a.v. de Wet
natuurbescherming opgenomen. 16% daarvan ziet toe op
Welk percentage hiervan is gepland voor controles op soorten. Dit betreft 348 controles.
de jacht?
Hoeveel toezichthouders en handhavers zijn er voor b. 5 FTE, waarvan er 1 FTE als vcature openstaat.
de provincie werkzaam voor toezicht en handhaving
c. Nee, de desbetreffende personen zijn zowel toezichthouder
op de jacht?
als handhaver.
Is er een takenscheiding tussen toezichthouders en
handhavers?

152 NLG

PvdD

F. Zoon

5.2.
3

93-95 Esther
Rommel

De meeste partijen in PS geven aan dat ze indien mogelijk
niet-dodelijke methodes van faunabeheer verkiezen boven
dodelijke (afschot, vergassing e.d. van dieren). Dodelijke
methodes zijn ook behoorlijk ouderwets en passen niet in een
innovatieve samenleving, waarin technologisch heel veel
mogelijk is. Effectieve niet-dodelijke faunabeheermethoden
zijn dus vooral een kwestie van voldoende investeren in
innovatie op dit gebied.
a) Hoeveel wordt (eventueel naar schatting) geïnvesteerd in
innovatie op dit gebied (niet-dodelijke middelen)? En hoeveel
wordt geïnvesteerd in dodelijke middelen? Hoe heeft de

a. Onderzoek en innovatie t.a.v. toepassen van niet-dodelijke
middelen maakt onderdeel uit van de onderzoeksagenda van
BIJ12. Voor een nadere toelichting hierop verwijzen wij naar
het antwoord op vraag 149. Aangezien in de verschillende
onderzoeken die BIJ12 uitvoert niet altijd een scherp
onderscheid te maken is tussen onderzoek naar dodelijke of
niet-dodelijke methoden, is een exact antwoord op uw vraag
lastig te geven. Een grove inschatting van BIJ12 is dat de
afgelopen jaren jaarlijks tussen de +/- €90.000-€130.000,- aan
onderzoeken naar niet-dodelijke middelen is besteed.
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hoogte van die investeringen zich de afgelopen jaren
ontwikkeld?
b) Is door de provincie overwogen om bijv. via terugkerende
Hackathons op dit gebied een prijs uit te schrijven voor beste
innovatieve en effectieve niet-dodelijke oplossingen?

b. Deze suggestie geven wij mee aan BIJ12 in het kader van de
uitwerking van de onderzoeksagenda 2022-2023. De
uiteindelijke keuze voor de meest geschikte vorm is aan BIJ12.

In de bijdragen aan regionale samenwerking ten aanzien van
groen in deze paragraaf worden genoemd: de Metropoolregio
Amsterdam, het Bestuurlijk Platform Groene Hart en de
nationale parken Duinen van Texel en Zuid-Kennemerland.

Voor het antwoord verwijzen wij u naar de antwoorden op de
vragen 8 en 106.

Zijn de begrote bedragen louter voor deze vier
partners/gebieden gereserveerd? Zo nee: welke partners
gebieden vallen nog meer onder de budgetten voor dit
operationeel doel?
154 RWK/E PvdD
FB

J.P.
5.3.
Hollebee 1
k

Cees
Loggen/
Esther
Rommel

Op pag. 95 is te lezen “Ook gaan we door met het stimuleren
van het vergroenen van bebouwd gebied door natuurinclusief
bouwen.”
a. Wat verstaat GS onder Natuurinclusieve woonwijken en
natuurinclusieve bedrijventerreinen? Welke groene elementen
bevatten deze concreet?
b. Hoeveel van deze wijken en bedrijventerreinen zijn er
afgelopen jaar bij gekomen, en in aanbouw of ontwikkeling?
c. Hoe stimuleert GS het vergroenen? Wie stimuleert GS (welke
partijen)?
d. Gaat GS ook zelf actief bijdragen aan het realiseren van
natuurinclusieve ruimtelijke inrichting, ipv alleen stimuleren?
e. Wat is het beleid van GS om natuurinclusieve ruimtelijke
inrichting te bevorderen: doel (hoeveel),
middelen/maatregelen, tijd?

a)
Natuurinclusief betekent voor GS circulaire/biobased
materialen gebruiken, het inbouwen van nestgelegenheden in
het gebouw, waar mogelijk toepassen van groene daken en
wanden (in combinatie met zonnepanelen) en biodivers
ingerichte openbare ruimte.
b)
Dit overzicht is niet beschikbaar. Gemeenten zijn
hiervoor bevoegd gezag.
c)
Via een landelijk netwerk stimuleren GS de sector
(o.a. projectontwikkelaars, ontwerpers, bouwers) en is er
contact met het Rijk over het Bouwbesluit. Provinciaal
stimuleren we gemeenten via de regionale woonakkoorden en
kennisdeling via de Aanpak Groen Kapitaal. GS organiseren
binnenkort een makathon natuurinclusieve Tiny Houses op
basis van 4 cases in 4 verschillende gemeenten.
d)
Ja. In onze eigen gebouwen en bij het beheer van
onze infrastructuur geven GS het goede voorbeeld.
e)
GS stimuleren dat dit onderwerp wordt meegenomen
via de regionale woonakkoorden en in projecten die bij ons
onder de aandacht komen, in combinatie met klimaatadaptatie
en gezonde leefomgeving. Het is aan gemeenten om zelf de
afweging te maken wat waar wordt toegepast.
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155 NLG

PvdD

F. Zoon

5.3

96

Esther
Rommel

Er staat "Uitbreiden van het Groen Kapitaal-netwerk". Betekent
dit ook dat de bezetting van het Groen Kapitaal bureau
toeneemt? Hoeveel fte omvat Groen Kapitaal nu?

Het huidige team van Groen Kapitaal bestaat uit circa 2,5 fte.
Deze omvang is al geruime tijd stabiel; uitbreiding is nu niet
voorzien. Door middel van netwerkend samenwerken – intern
en extern – wordt de impact overigens groter. Via het begin
2021 vastgestelde Masterplan biodiversiteit is er beperkt extra
financiële ruimte om externe opdrachten uit te zetten.

156 NLG

PvdD

I. Kostic

5.3.
3

97

Esther
Rommel

“Samen met vele andere partners in het Waddengebied zoals
het Rijk, de Waddenprovincies Fryslân en Groningen, de
waterschappen, gemeenten, de in 2020 gevormde
Beheerautoriteit Waddenzee en belangenorganisaties zoals de
Coalitie Wadden Natuurlijk, de recreatieondernemers, de
Waddenzeehavens en LTO-Noord, werken we aan de uitvoering
van de Agenda voor het Waddengebied 2050.”

a.
De organisatie Caring Farmers is niet betrokken bij
de Agenda voor het Waddengebied 2050. Genoemde
organisaties hebben een gezamenlijk eigenaarschap voor deze
agenda. Zij zijn betrokken via het Bestuurlijk Overleg
Waddengebied en het Omgevingsberaad Waddengebied. Deze
overleggen zijn op initiatief van de minster van Infrastructuur
en Waterstaat opgericht. Hierbij is gekeken naar de meest
relevante stakeholders, die een omvangrijke achterban
vertegenwoordigen.

a) Als LTO wordt betrokken, worden dan ook Caring Farmes
betrokken?
b) Worden milieuorganisaties betrokken?
c) Noord-Holland heeft zich helder uitgesproken dat belangen
van dieren expliciter mee moeten worden meewongen bij
activiteiten in het Waddengebied. Het Waddengebied zou
immers bij uitstek een veilig gebied moeten zijn voor de
dieren. Wordt om dierenwelzijnsorganisaties zoals
Faunabescherming en Vissenbescherming om input gevraagd,
aangezien zij hierover veel expertise hebben?
157 NLG

PvdD

I.Kostic

6.1.
4.

105

Ilse Zaal

b.

Zie ons antwoord onder a.

c.
Dierenwelzijnsorganisaties wordt niet seperaat om
input gevraagd. Wij verwachten dat dit onderwerp in
voldoende mate onder de aandacht wordt gebracht door de
Coalitie Wadden Natuurlijk.

“In de beide Greenports zijn uitvoeringsprogramma’s
opgesteld. Deze richten zich op duurzame ruimtelijke
ontwikkelingen; toekomstbestendige arbeidsmarkt;
versterking van imago en positionering van de (glas)tuinbouw;
internationalisering, kennisdeling en het in de praktijk
brengen van innovaties, verduurzaming van (bollen)teelt.”

a)

a) Wat wordt bedoeld met versterking van imago? Op welke
manier gebeurt dat precies en waarom is de taak van een
provincie om een imago van een bedrijf/sector te versterken?
b) Wat houdt internationalisering precies in en hoe rijmt het
met de klimaat- en natuurdoelen en de ambities om zoveel
mogelijk met korte ketens, lokaal/regionaal te werken?
c) Hoeveel procent van sier/bollenteelt is
biologisch/natuurinclusief? Hoe is dat cijfer veranderd
afgelopen 10 jaar?
d) Hoeveel procent van de productie van sier/bollenteelt is

b)

De tuinbouwsector lijkt wat onzichtbaar en mede
voor het aantrekken van talent is het van belang de
sector meer te profileren. De innovatiekracht van de
sector verdient meer aandacht. Dat doen wij bijv.
door de Amsterdam Green Campus voor het voetlicht
te brengen en verduurzamingsonderzoeken te
ondersteunen.
Internaionalisering betreft met name de (glas)tuinbouw en kent meerdere thema’s, waaonder
niewe markten ontwikkelen, kennisdeling
oververduurzamen van prductieketens.. Zie:
https://www.greenportsnederland.nl/nl/internationalisering
Met name de sieterteelt is een internationalemarkt.
Klimaat- en biodiversteitsdoelen komen teug in de
ambitiesvan de sector om verder te verduurzamen e
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voor de export?
e) Welke maatschappelijke kosten (m.b.t. milieuvervuiling,
gezondheid, etc.) brengt de bollen/sierteelt met zich mee,
ongeveer omgerekend naar kosten in euro?

Antwoord

c)

d)

e)

158 NLG,
EFB,
RWK

PvdD

I.Kostic

6.1.
4.,
6.1.
6

105106

Ilse Zaal

Uit recent onderzoek blijkt dat de 20 grote zuivel- en
vleesbedrijven ter wereld meer broeikasgassen produceren
dan Duitsland, Frankrijk en Engeland bij elkaar.
https://www.theguardian.com/environment/2021/sep/07/20meat-and-dairy-firms-emit-more-greenhouse-gas-thangermany-britain-or-france
a) Welke maatschappelijke kosten (m.b.t. milieuvervuiling,
klimaat, biodiversiteit, gezondheid, etc.) brengt de
melkveehouderij in Noord-Holland met zich mee, ongeveer
omgerekend naar kosten in euro?
b) Hoeveel (EU) subsidie is vanuit Noord-Holland afgelopen
jaren uitgegeven aan intensieve veehouderijen, zonder dat dat
heeft bijgedragen aan schaalverkleining?
c) Hoeveel oppervlakte van het land van Noord-Holland neemt
de veehouderij (en specifiek de melkveehouderij) in beslag,
inclusief de grond die wordt gebruikt om dieren te voeden?
d) Onderzoek laat zien dat we gigantische stukken land

a)

b)

c)

zijn opgenomen ind e antioale tuinbouwagenda en
onderdeel van de inzet van de Greenports. (nationale
tuinbouwagenda en klimaatalkkoord)
Het aandeel van biologische bollenteelt is in NoordHolland nog steeds minder 1 %. van het areaal.. De
bollensector zet in de breedte in op verdere
verduurzaming. Biologische glastuinbouw is 3% van
het areaal. Veel glastuinbouwbedrijven telen op
substraat. In Nederland kunnen deze producten niet
als biologisch product worden afgezet. In andere
landen, zoals de Verenigde Staten, is dit anders. Daar
kunnen producten uit de teelt op substraat onder
voorwaarden wel als biologisch product (organic)
worden afgezet.
Nederlandse sierteelt: De verhouding voor de
verkoop is 15 procent binnenland, 85 export.
Voorde bloembollen is de verhouding 40 % binenland
en 60 % export.
Een Maatschappelijk kosten en batenoverizcht met
betrekking tot miliuevervuling en gezondheid van
sierteelt en bollenteelt is niet beschikbaar. Studies
naar milieuschade en gezondeid vanuit industrie en
raffingae, lanndbouw, energiesector liggen meer op
het terrein het PBL (planbureau van de leefomgeving).
Er is geen Maatschappelijke Kosten er en
Batenanalyse in Noord-Holland over de door u
genoemde brede onderwerpen beschikbaar. Studies
naar maatschappelijke kosten zijn meer het terrein
van het PBL en hebben doorgaans een landelijke
focus. (planbureau voor de leefomgeving)
Het agrarische natuurbeheer wordt verleend aan
agrarische collectieven en niet aan individuele
bedrijven. Over verleende subsidies aan individuele
wordt periodiek gepubliceerd:
https://www.noordholland.nl/Loket/Subsidies/Subsidieregister_en_ke
nnisgeving_staatssteun. Schaalverkleining is geen
beleidsdoel. Een analyse over de relatie tussen (EU)subsidie en schaalverkleining is niet beschikbaar.
Melkveehouderij is 44.933 ha grasland en zij telen
2.593 ha voedergewassen. Informatie over de
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zouden kunnen vrijmaken en méér mensen zouden kunnen
voeden, als we meer over zouden stappen naar plantaardige
landbouw voor menselijke voeding (dierelijke eiwitten zijn
immers zeer inefficiënte vorm van eiwitten, o.a. door
disporporitoneel grote impact op milie, ruimte, etc.).
e) Is er voor Noord-Holland uitgezocht hoeveel grond we
zouden kunen besparen als we (eventueel met slimme
technologie) meer zouden overstappen naar plantaardige
landbouw en veehouderij zouden verminderen?

Antwoord

veehouderij en over teelt van gewassen is te vinden
op de website van het CBS
StatLine - Landbouw; gewassen, dieren en
grondgebruik naar hoofdbedrijfstype, regio (cbs.nl)
Over melkveehouderij en eiwit van eigen grond is op
agrimatie Noord-Holland informatie te vinden.
https://www.agrimatie.nl/Default.aspx
d)

Dit lijkt de inleiding te zijn op vraag e

Nee dit is niet uitgezocht, wij willen wel onze bijdrage leveren
aan deze transitie en doen dit via de voedselvisie.
159 EFB/R
WK/N
LG

PvdD

J.P.
6.4.
Hollebee 2
k

109

Zita Pels

Medio 2020 zou UNESCO hebben besloten om het
werelderfgoed uit te breiden met de Nieuwe Hollandse
Waterlinie. Vanwege de coronacrisis is dit besluit uitgesteld.
De Nieuwe Hollandse Waterlinie loopt van Muiden in NoordHolland door Utrecht en Gelderland tot de Biesbosch in NoordBrabant. De Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse
Waterlinie gaan na de uitbreiding samen verder onder de
naam ‘Unesco Werelderfgoed Hollandse Waterlinies’. De
siteholdertaken voor de Hollandse Waterlinies brengen we
onder in een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie met de
provincies Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant. Deze
gezamenlijke uitvoeringsorganisatie is gehuisvest bij de
provincie Utrecht. In 2021 spannen we ons in om de
gezamenlijke uitvoeringsorganisatie vorm te geven en taken
van het siteholderschap over te dragen. Dit zijn onder andere:

Het borgen van ecologische waarden in de waterlinies is geen
onderdeel van de siteholdertaak en wordt dus niet bij de
gezamenlijke uitvoeringsorganisatie belegd. Deze opgave blijft
dus gewoon bij de provincie Noord-Holland liggen voor zover
de provincie hiervoor verantwoordelijk is.

het opstellen van het managementplan voor het
werelderfgoed
harmoniseren ruimtelijk beleid Hollandse Waterlinies
eerste aanspreekpunt Rijk en Unesco
communicatie over het werelderfgoed en uitdragen van de
universele waarden.

Naast de grote cultuurhistorische waarde herbergen de
waterlinies vaak grote ecologische waarden. Hoe worden deze
waarden gewaarborgd binnen de nieuwe organisatiestructuur?
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110

Dit versterken vindt inderdaad op artefact niveau plaats. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan het herstel van de liniedijken of
restauratie van forten en waterstaatkundige werken.

Zita Pels

“Naast instandhouding investeert de provincie in het verder
versterken en benutten van de provinciale structuren, zoals het
UNESCO-werelderfgoed Stelling van Amsterdam (SvA) en de
Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW).”
Vraag: Wat betekent ‘versterken’ van bijvoorbeeld de Stelling
van Amsterdam of de Nieuwe Hollandse Waterlinie precies?
Vindt dat ‘versterken’ alleen op artefactniveau plaats of ook
op het meer ruimtelijk structuurniveau?

161 NLG

PvdD

I. Kostic

6.5

110

Ilse Zaal

Onlangs is Statenbreed een motie aangenomen voor
coronasteun voor opvangcentra wilde dieren door de
provincie.

Op 6 juli 2021 hebben Gedeputeerde Staten besloten om een
incidentele subsidie beschikbaar te stellen in het kader van
coronasteun voor wildopvangcentra (motie 50). De benodigde
middelen hiertoe zijn gevonden binnen de in de motie
Daarin is heel duidelijk uitgesproken dat ook opvangcentra
benoemde begrotingspost. De wijze waarop de motie is
wilde dieren steun in coronatijd van de provincie verdienen. Er uitgevoerd hebben wij toegelicht in onze brief met kenmerk
is een heldere wens van PS om met financiele steun te komen, 1451222/1660049, die op 20 september jl. is behandeld in uw
daar waar aangetoond kan worden dat corona tot extra
Statencommissie NLG. In deze vergadering is door de
problemen heeft geleid. In de motie is opgenomen te
commissie tevens ingestemd met ons voorstel om de motie als
onderzoeken of deze steun kan voldoen aan de voorwaarden
afgedaan te beschouwen.
zoals gesteld in de motie over het noodfonds sociale
infrastructuur. Onlangs hebben GS de meer uitgewerkte
voorwaarden met PS gedeeld. Daaruit blijkt (zo constanteren
opvangcentra zelf en Stichting Dierenlot) dat de voorwaarden
opvangcentra voor wilde dieren op voorhand grotendeels
uitsluiten. Die zorgen heeft Stichting Dierenlot ook met GS
geuit als het goed is.
De motie heeft daarom een tweede route voor goede
coronasteun voor opvangcentra wilde dieren, namelijk de
begroting 2021. Hierover zou een voorstel aan PS worden
gedaan.
Waar blijft dit voorstel? Waar staat de steun Opvangcentra
dieren in het wild in de Begroting 2021?

162 NLG

PvdD

I. Kostic

6.5

110

Ilse Zaal

Dit college heeft los van coronacrisis 200.000 vrijgemaakt
voor steun aan belangrijk (gemeentegrenzen overstijgend)
werk dat de opvangecentra voor wilde dieren verrichten.

a) Het budget van €200.000 dat naar aanleiding van het
coalitieakkoord is vrijgemaakt maakt deel uit van
begrotingspost 5.2.3.

a) Waar kunnen we dat precies terugzien in de begroting?
b) Wordt het geld uitgesmeerd over meerder jaren besteed?

b) Ja. De helft van het budget (€100.000) is in 2021
beschikbaar gesteld voor een uitvoeringsregeling subsidie
communicatie voor wildopvangcentra. Besteding van de
andere helft van het budget (€100.000) is voorzien in 2022.
60

Nr

Comm Fracti Naam
OD
vragenst
issie
e
eller

163 EFB/R
WK

PvdD

J.P.
6.4.
Hollebee 1.
k

Pagin Portfeuille Vraag
a
houder GS
begro
ting

Antwoord

112

Ja, het betreft hier respectievelijk op gebied van religieus,
industrieel, en agrarisch erfgoed: We geven hierover een
overzicht van de afgelopen jaren.

Zita Pels

“De provincie kiest voor investeren in die monumenten, waar
de kansen op een succesvolle herbestemming het grootst zijn.
Daarnaast zet de provincie haar netwerk, de Loods
Herbestemming en het Steunpunt Monumenten en Archeologie
in om de kansrijke herbestemmingsopgaven boven tafel te
krijgen en om met verschillende experts en betrokkenen te
onderzoeken wat de meest kansrijke invulling is. Dit gebeurt
tijdens verschillende expertsessies, de Dag van de
Herbestemming en adviezen aan eigenaren en initiatiefnemers.
Daarnaast kunnen eigenaren gesubsidieerd
haalbaarheidsonderzoeken laten uitvoeren om tot eenkansrijke
herbestemming te komen, waarbij de erfgoedwaarde van het
monument goed wordt meegewogen. Verduurzaming speelt
hierbij een belangrijke rol en er kan binnen deze regeling ook
apart een subsidie worden aangevraagd voor een energiescan.”
Vraag: Is er een overzicht van dit soort succesvolle
herbestemmingsprojecten binnen Noord-Holland?

De Doorpsgezinde vermaning te Middenbeemster;
Cultuurkoepel Willibriordusstichting Heiloo;
De Laurentiuskerk te Weesp;
De Westerkerk te Enkhuizen;
De Urbanuskerk te Bovenkerk;
Het gemaal Lijnden in Haarlemmermeer;
Meerdere projecten op het NDSM terrein te Amsterdam;
Meerdere projecten op het Hembrugterrein te Zaanstad;
Meerdere projecten op het terrein van de voormalige
gasfabriek te Haarlem;
De voormalige gemeentewerf te Hlversum;
De locomotievenloods van de stoomtram Hoorn Medemblik;
Meerdere forten binnen de Stelling van Amsterdam;
Vier zorgboerderijen respectievelijk te Heerhugowaard,
Zaanstad, Haarlemmermeer en Schagen;
Stolpboerderijen te Bergen en Medemblik;
Modelboerderij Elswout te Overveen.

164 NLG

PvdD

I. Kostic

6.5.
4

114

Ilse Zaal

“Voor de visserij ligt er een uitdaging om innovatief en
duurzaam te kunnen blijven vissen. In 2020 wordt voor het
IJsselmeergebied gewerkt aan een overeenkomst om de
visserijdruk in evenwicht te brengen met de draagkracht van
het ecosysteem. GS hebben € 750.000 beschikbaar gesteld
voor 2021.”
Convenanten en andere afspraken zonder afdwingbare doelen
hebben in het verleden nauwelijks of onvoldoende effect
gesorteerd als het om visserij gaat. Er is nog steds sprake van
overbevissing in bijv. het Waddengebied (een van de meest

a.

Wij zijn inmiddels in december 2020 de
bestuursovereenkomst aangegaan (brief aan PS
1523158/1523162). De bestuursovereenkomst is bedoeld
voor de sanering van de IJsselmeervisserij. De doelen
achter de sanering zijn vastgelegd in het actieplan
herstructurering Ijsselmeervisserij (brief PS
1187322/1187333). De minister heeft bevoegdheden om
de maatregelen af te dwingen door het gebruik van de
vergunningen te beperken indien vrijwillige sanering niet
lukt.
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intensief beviste gebieden ter wereld) en onlangs is nog
gebleken dat garnalenvissers meer hebben gevangen dan is
toegestaan. Het ontbreekt aan hele sterke toezicht en
handhaving.

b.

a) Worden in de overeenkomst wel afdwingbare doelen
opgenomen?
b) Wordt door verantwoordelijke overheid ingezet op sterkere
toezicht en handhaving?
c) Waar worden de 750.000 euro precies aan besteed? Welk
activiteiten?
d) Op welke onafhankelijke wetenschappelijke inzichten zal
de overeenkomst worden gebaseerd? Welke wetenschappelijk
aantoonbare resultaten worden verwacht uit de overeenkomst
(als het gaat om bijvoorbeeld het weghalen van de druk op het
ecosysteem)?
e) Krijgen we de overeenkomst te zien voordat we de
Begroting gaan vaststellen? Zo nee, hoe verwacht u dan dat we
als PS over het bedrag kunnen besluiten, zonder dat we weten
waar we precies in investeren en wat het ons gaat opleveren
aan reslutaten?

c.
d.

Ja, de minister heeft in de kamerbrief (29664-78 van 6
oktober 2020) aangegeven dat de in inzet op de controle
en handhaving wordt verzwaard. Bij de inzet van de
NVWA maakt het rijk een afweging ten opzichte van de
economische omvang.
De middelen worden besteed vrijwillige sanering van
visvergunningen op het Ijsselmeer en flankerend beleid;
De toegestande visserijdruk wordt bepaald op basis van
wetenschappelijk onderzoek van Wageningen Marine
Researcht (WMR) naar de omvang en samenstelling van
visbestanden. De beoogde resultaten van het actieplan
zijn dat de visserijdruk in evenwicht komt met het
ecosysteem.

Zie antwoord a. Het betreft uitvoering van beleid. Voor de
uitvoering van het actieplan is er een bestuurlijk overleg
waarin ondermeer de vogelbescherming, sportvisserij
Nederland en Stichting blauwe hart zijn vertegenwoordigd.

165 EFB

PvdD

F. Zoon

3.5

155

Zita Pels

Er is een typfout dat we in 2020 13.430.000 miljoen aan
dividend ontvingen. Dat is wel heel veel geld.

Dat klopt. Abusievelijk is het woord miljoen toegevoegd.

166 EFB/N
LG

PvdD

F. Zoon

3.5

177

Cees
Loggen

De circa €800.000 per jaar aan Grondwaterheffing is al jaren
gelijk en wordt niet geindexeerd. Staat deze nog in verhouding
met de provinciale opgave voor gondwaterbeheer? Valt onder
dit gondwaterbeheer ook maatregelen om verzilting en
bodemdaling tegen te gaan?

De tarieven grondwaterheffing zijn niet geindexeerd en de
opbrengst bedraagt jaarlijks circa € 800.000,-. Verhoging is
niet noodzakelijk, aangezien er ook een voorziening
grondwaterheffing is ( saldo 1-1-2021 € 2,4 miljoen) om de
kosten voor het grondwaterbeheer, waaronder het tegengaan
van verdroging te kunnen betalen. Dit staat in verhouding tot
de provinciale opgave. Maatregelen om verzilting en
bodemdaling tegen te gaan mogen hieruit alleen worden
gefinancierd indien er een relatie is met het onttrekken van
grondwater. Een en ander is geregeld in artikel 7.7 van de
Waterwet.

167 NLG

PvdD

I. Kostic

Ilse Zaal

Noord-Holland heeft een gedeputeerde Dierenwelzijn.

a t/m c) Op 20 september 2021 hebben Gedeputeerde Staten
voorgesteld om de portefeuille Dierenwelzijn tijdens een
commissievergadering te behandelen aan de hand van een

a) Wanneer wordt een operationeel doel geformuleerd voor
dierenwelzijn, gezien we er een gedeputeerde voor hebben?
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b) Heeft de provincie de door Dierenbescherming eind 2019
gestuurde brief met adviezen voor de provincie over
provinciale omgang met wilde dieren gelezen? (Zie de stukken
onder agendapunt 9a hier:
https://www.ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=NoordHolland&
agendaid=1f6ef767-1b40-4186-82207b55d5eb8c77&FoundIDs=)
c) Daarin doet Dierenbescherming goede innovatieve,
toekomstbestendige suggesties over de manier waarop een
beschaafd provincie van de 21ste eeuw moet omgaan met wilde
dieren.

Antwoord

bespreeknotitie. Deze vragen kunnen daarin worden
meegewogen. Het initiatief hiervoor ligt bij de commissie NLG.
d) Het klopt dat er 200.000 wordt besteed aan dierenwelzijn
ten behoeve van opvangcentra voor wilde dieren. Daarnaast is
er op 6 juli 2021 door Gedeputeerde Staten een incidentele
subsidie vastgesteld in het kader van coronasteun voor
wildopvangcentra, conform motie 50-2020. In de begroting
staat voor het eerst een aparte toelichting op dit onderwerp.

Welke van de punten worden meegenomen in beleid van de
provincie? Welke punten overweegt de provincie om in de
toekomst mee te nemen?
d) Klopt het dat nu in totaal slechts 200.000 euro aan
dierenwelzijn (heel concreet alleen opvangcentra wilde dieren)
wordt besteed door de provincie, verspreid tot 2023?
https://staten.zuidholland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Klimaat_Natuur_en_
Milieu_KNM/2020/Agenda_KNM_22_januari_2020/Opening_pr
ocedurevergadering/Ingekomen_stukken/Stuknr_716844559.o
rg;
https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=noordholland
&id=1100157045)
168 NLG

PvdD

I Kostic

alge algem Jeroen
mee een
Olthof
n

PvdD en GL intiatiefvoorstel is al een tijd geleden
aangenomen.

a)Naast het initiatief dat wandelaars een vuilgrijper kunnen
lenen is er ook een pilot gestart om zwerfafval te ruimen voor
het maaien van de bermen. Deze pilot wordt jaarlijks
https://noordholland.partijvoordedieren.nl/initiatieven/naar- geëvalueerd en zal zoals eerder toegezegd tussentijds
een-toekomst-zonder-plastic-zwerfafval
teruggekoppeld worden. Via de PVVB’s zetten we het
onderwerp op de agenda’s bij de gemeenten. Daarnaast is er
Een van de besluitpunten uit het voorstel was: “provincie
dit jaar bestuurlijk deelgenomen aan de World Cleanup Day
Noord-Holland heeft de ambitie uit om een afvalloze provincie om de samenwerking tussen gemeenten en de provincie op dit
te worden”.
onderwerp te onderschrijven. Samen met de gemeenten
Medemblik en Opmeer is er afgelopen 18 september een stuk ,
van de N241, de A.C. de Graafweg opgeschoond.
a) Hoe wordt dit beleid nu uitgewerkt en welke vorderingen
zijn er sinds het voorstel gemaakt??
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b) Hoeveel geld wordt daarvoor uitgetrokken?
c) Hoever staan we met ambitie om afvalloze provincie te
worden?
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b) Er is momenteel geen apart geld voor dit onderwerp
gereserveerd. We wachten hiervoor de resultaten van de pilot
bermafval af.
c) Wij onderschrijven deze ambitie en blijven ons ervoor
inzetten, dit doen we onder andere aan de hand van
bovengenoemde voorbeelden.

169 RWK/E D66
FB

Arja
Kapitein

2.1. 31
3
(en
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171 NLG
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Arja
Kapitein

3.5.
2

Edward
Stigter

Eerder is bekend geworden dat Alliander extra infrastructuurinvesteringen moet gaan doen voor de energietransitie. Klopt
het dat deze bedragen nog niet zijn opgenomen in de
meerjarenbegroting. Om welke bedragen gaat het voor NoordHolland? Wanneer gaat daar een besluit over genomen
worden?

Alliander zal veel extra investeringen doen om de
energietransitie mogelijk te maken. Het klopt dat de eventuele
extra kapitaalstorting in Alliander niet is opgenomen in de
begroting; de besluitvorming daarover loopt nog. In november
nemen PS en GS daarover een besluit. Het gaat voor NoordHolland om € 55 miljoen.

12
Arthur van
(bijla Dijk
ge
waswordt
p. 2)

Veel prestatieindicatoren in de begroting zijn aangepast om
meer het effect van provinciaal beleid en activiteiten aan te
geven en zo een beter sturingsmiddel te zijn voor PS. Dat is bij
de prestatieindicatoren in dit hoofdstuk niet het geval. Deze
zijn ongewijzigd. Wat is daarvan de reden? Gaan ze in de
toekomst nog aangepast worden?

Dit betreffen de indicatoren van uw Staten. Het is niet aan GS
om wijzigingen op deze indicatoren voor te stellen en of deze
nog aangepast worden in de toekomst is dus afhankelijk van
wat uw Staten hier zelf over besluiten.

Same Esther
nvatti Rommel
ng p.
6

De huuropbrengsten bij het grondbeleid wordt bijna met een
half miljoen per jaar lager begroot. Wat is hier de reden van?
Hebben wij minder grond die we verhuren of verhuren we
voor een lagere prijs? Waarom staat dit op pagina 6 bij
operationeel doel 3.5.2?

Zie ook antwoord 31
Het betreft het verwijderen van de verhuurinkomsten van een
deel van het kantoor Houtplein uit Operationeel Doel 3.2.5
(Grondbeleid), omdat deze inkomsten reeds structureel onder
Operationeel Doel 8.2.2 (Bedrijfsvoering) (dubbel) waren
geraamd. In de 2e Begrotingswijziging 2021 is dit reeds
geconstateerd en aangepast. Nu ook in Begroting 2022 e.v.
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Balans ecologie en economie Waddengebied nastreven’ wordt
in de begroting 2022 op 19 miljoen gesteld. In 2021 staat dit
bedrag op 13 miljoen, net als in 2023. In 2024 en 2025 wordt
het nog lager. Wat gaat er in 2022 gebeuren waarom het
bedrag eenmalig 6 miljoen hoger lijkt te zijn?

Het verschil over de jaren heeft te maken met de kasramingen
van de reserve Cofinanciering Wadden. Deze kasramingen
geven inzicht in momenten waarop projectsubsidies worden
verstrekt en hebben daardoor geen inhoudelijke
consequenties. Met de middelen in de reserve worden o.a.
projecten gefinancierd zoals Waddenbaai (projecten Noordkop
en fase II), Green Shipping (projecten Beunschip en
Baggerschip) en Texel Waterstofproductie.
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Tot en met 2023 zijn er bedragen voor het programma
economische herstel en duurzaamheid ingevuld. Daarna nog
niet, maar de reserves zijn nog ruim gevuld (meer dan de helft
van de 100 miljoen is nog ‘over’).
Hoe ziet het proces eruit voor besteding na 2023? Wanneer

Vooralsnog gaan we ervanuit dat uitgaven doorlopen tot en
met 2023. Tot nu toe hebbeen we voor ongeveer de helft van
van de beschikbare middelen aan maatregelen ingevuld in de
1e en 2e tranche. Een deel van die maatregelen zijn in
voorbereiding en komen nog tot uitvoering in de komende

7.1.
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kunnen wij wat voor soort voorstellen verwachten? Of is het
niet meer nodig om de gehele reserve te gaan besteden?

periode. Daarom willen we voor de volgende tranche een beter
zicht hebben op de effecten van de maatregelen uit de eerste
tranches. De planning is om eind dit jaar de effecten te gaan
meten en dan in het eerste kwartaal van 2022 bij u terug te
komen.
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Zita Pels

De provincie streeft kostendekkendheid van in rekening
gebrachte leges na. De leges behorend bij de Wet
Natuurbescherming zitten hier nog ver van af.
Wanneer kan PS voorstellen verwachten dat ook deze leges
kostendekkend worden? Of niet en wat is dan de reden
hiervoor?

In december van dit jaar wordt de legesverordening 2022 ter
vaststelling aan PS aangeboden waarin de tarieven worden
geactualiseerd.
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We verduurzamen de Greenports door gebruik te maken van
duurzame warmtebronnen en de benodigde CO2 op
alternatieve manieren aan te voeren.

Voor de greenport Aalsmeer wordt de OCAP leiding voor de
aanvoer van CO2 gebruikt. Daarnaast wordt er gedacht aan
het aanvoeren van CO2 via tankwagens (zodat er geen aardgas
voor hoeft te worden verbrand). Geothermie –putten kunnen
een belangrijke bron voor warmte gaan vormen.

Op welke alternatieve manieren doelt u hier 14?
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We richten ons in onze aanpak van een gezondere
Zie beantwoording op vraag 73.
leefomgeving op de milieukwaliteiten bodem, (grond)water,
lucht, omgevingsveiligheid, geluidbelasting, geur, stof en
(ontwikkelingen in) de ondergrond. We voldoen in elk geval
aan de wettelijke normen. Waar mogelijk streven we actief
naar het versneld behalen van WHO-advieswaarden.
Kunt u uitleggen welke mogelijkheden en op welke terreinen u
het versneld behalen van WHO-advieswaarden kansrijk ziet?
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Grafiek Stikstofdioxide: Waarom is het aantal blootgestelden
boven de grenswaarden zoveel hoger in 2010 dan in andere
jaren?

D66

Jeroen
Olthof

Luchtkwaliteit moet voldoen aan bepaalde eisen. Dit was in het
verleden (voor 2010) op veel plaatsen in Nederland nog niet
het geval. Daarom is in 2009 het Nationaal
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) van start
gegaan. Dit is een samenwerkingsverband tussen gemeenten,
provincies en het Rijk. In het kader van het NSL zijn
verschillende maatregelen opgenomen die vanaf 2010 hebben
bijgedragen aan een sterke verbetering van de luchtkwaliteit.
Dit effect is terug te zien in de grafieken voor stikstofdioxide
(NO2) en fijnstof (PM10).
Inmiddels wordt vrijwel overal in Nederland voldaan aan de
Europese grenswaarden voor NO2 en PM10. Alleen heel lokaal,
bijvoorbeeld in de buurt van grote veebedrijven (fijnstof) en
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op plekken met veel verkeer (stikstofdioxide) komt nog een
aantal overschrijdingen voor.
Om te kijken of we blijven voldoen aan de Europese
grenswaarden wordt het NSL, tot de invoering van de
Omgevingswet, jaarlijks gemonitord.
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Grafiek Fijnstof: Waarom is het aantal blootgestelden boven de Zie antwoord op vraag 177.
grenswaarden zoveel hoger in 2011 dan in andere jaren?
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Alle grafieken: Waarom is er maar data t/m 2018 opgenomen?

178 NLG

De data van 2019 kwam pas beschikbaar na de bestuurlijke
behandeling van de begroting. De data van 2019 is wel
verwerkt in het Dashboard
Energietransitie: https://cijfers.noordholland.nl/dashboard/energietransitie
Voor Luchtkwaliteit is gebruik gemaakt van
https://www.waarstaatjeprovincie.nl/Paginas/Milieu/Luchtkwa
liteit.aspx
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Eind 2021 zijn de gemeentelijke transitievisies warmte
vastgesteld en er wordt nu verder gewerkt aan de
wijkuitvoeringsplannen om helder te hebben welke wijken in
2030 van het aardgas af zijn.
Is dit werkelijk eind 2021 of moet dit eind 2020 zijn,
aangezien er staat dat er nu wordt verder gewerkt en het nog
geen eind 2021 is?

In het klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten uiterlijk
eind 2021 een transitievisie warmte (TVW) hebben opgesteld
en deze ter goedkeuring aan de gemeenteraad hebben
voorgelegd. De wijkuitvoeringsplannen worden doorgaans na
vaststelling van de TVW opgesteld, maar hoeven niet voor
2021 gereed te zijn.
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In 2022 geeft de provincie verdere uitvoering aan de adaptieve No-regret maatregelen zijn
uitvoeringsstrategie energie-infrastructuur door samen met de
1. projecten waarover de netbeheerders een
netbeheerders no regret-maatregelen in de energieinvesteringsbesluit hebben genomen (vaak zijn deze
infrastructuur op te pakken en een ontwerp te maken voor het
al genoemd in het Investeringsplan).
hybride regionale energiesysteem van de toekomst (de
2. Projecten die sowieso doorgang moeten vinden
uitvoering ligt niet bij de provincie Noord-Holland).
vanuit ruimtelijk-economisch perspectief met oog op
Kunt u uw definitie van no regret-maatregelen toelichten
het toekomstig hybride energiesysteem.
(wellicht met voorbeelden)?
3. Projecten die nodig zijn om huidig
transportcapaciteit op orde te brengen of te houden.
4. Projecten waar netwerkcomponenten door
veroudering vervangen moeten worden.
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32-33 Jeroen
en 36 Olthof

a)
De beleidsnota uitvoering en handhaving NoordHolland wordt geactualiseerd. Deze actualisatie moet
aansluiten bij de gevolgen van de invoering van de
Omgevingswet, het mogelijk maken om scherper te vergunnen
en het aspect gezondheid beter borgen in vergunningen.

In de toelichting op VTH taken uitvoeren en coördineren
wordt gesproken over “veranderende inzet van het VTHinstrumentarium” en een nota uitvoering en handhaving die
“eind 2020 wordt vastgesteld”. Geconcludeerd wordt dat de
consequenties van vele wijzigingen in bevoegdheden en
takenpakketten geïnventariseerd worden en dat daar nieuwe
afspraken over gemaakt worden met de omgevingsdiensten en
gemeenten.
Vragen:
a.

In januari 2020 hebben GS de beleidsnotitie
uitvoering en handhaving Noord-Holland
vastgesteld. Is er nu sprake van een nieuwe
nota? Wanneer gaat die vastgesteld worden?
Klopt het dat de VTH-taken uitgebreider worden
en dat er een toename te verwachten is aan
juridische procedures?
De lasten voor VTH taken blijven over de komen
jaren ongeveer gelijk. Waarom is zijn hier geen
hogere bedragen voor begroot gezien de
ontwikkelingen?

b)
Onderzoeken als ‘Kwaliteitsborging bij de uitvoering
van VTH-taken’ (Berenschot), ‘Om de leefomgeving’ (Van
Aartsen) en ‘Handhaven in het duister’ (Algemene
Rekenkamer) dat een renovatie van het VTH-stelsel nodig is.
Wat dit betekent voor de taakuitvoering wordt onderzocht.
Onmiskenbaar zorgt de grote maatschappelijke betrokkenheid
bij dit thema voor een toename van eisen die aan
vergunningen worden gesteld, de intensiteit van toezicht en
handhaving en ook de juridische procedures.

De budgetten voor bijdragen aan ontwikkelen en uitvoeren
regionale opgaven klimaatadaptatie nemen af in dit
programma terwijl dit toch een belangrijke prioriteit is van de
provincie de komende jaren. Hoe kan dit verklaard worden?

In 2022 worden de ambities uit de notitie Klimaatadaptatie
Noord-Holland voortgezet. ER is tot en met 2023 geen sprake
van een afname aan de bijdrage aan de ontwikkeling en
uitvoering aan regionale opgaven klimaatadaptatie. Daarvoor
worden de extra financiële middelen voor klimaatadaptatie uit
het coalitieakkoord worden ingezet.

b.
c.
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Door het uitstel van de invoering van de Omgevingswet zijn
ook nog niet alle gevolgen inzichtelijk. Het streven is om de
geactualiseerde nota voor inwerkingtreding van de
Omgevingswet (1 juli 2022) vast te stellen.

a.

b.
c.

Bij het doel “schoon en voldoende grondwater
bevorderen” staat geen effect-indicator die
resultaten van grondwatermetingen weergeeft (alleen
aantallen). Is het mogelijk om die toe te voegen?
Het aantal vergunningen wordt lager in de komende
jaren. Welke ontwikkeling ligt daaraan ten grondslag?
Ook de lasten worden lager de komende jaren.
Worden de metingen wel voortgezet zoals vereist
voor KRW en wordt invulling gegeven aan de
aanbeveling om ook een ‘early warning’ meetnet op
te zetten voor met name nieuwe stoffen (bron:

c)
In de meerjarenbegroting gaan we uit van de
verwachtingen volgens de meerjarenbegrotingen van de vier
Noord-Hollandse omgevingsdiensten. Hierin is rekening
gehouden met de genoemde ontwikkelingen.

a De effecten kunnen pas worden beoordeeld nadat een aantal
jaren is gemeten. Hiervoor geldt de 6-jarige krw cyclus.
b De ramingen in de begroting zijn gebaseerd op gegevens van
eerdere jaren. Inmiddels blijkt uit de actuele gegevens van de
omgevingsdienst dat er dit jaar circa 50 vergunningen worden
verwacht. De verwachting, met de nodige onzekerheid, is dat
dit aantal in de jaren daarna met ca. 5 vergunningen per jaar
zal toenemen. Getallen in de begroting worden op basis van
deze actuele inzichten geactualiseerd.
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a.

Antwoord

Meetronde grondwaterkwaliteit Noord-Holland 2018
(aug 2020))

c Metingen worden voortgezet en een early warming meetnet
wordt opgezet. Wij verwijzen hiervoor naar ontwerp Regionaal
Waterprogramma 2022-2028.

Bij het doel “schoon en voldoende oppervlaktewater
bevorderen” worden de lasten worden lager de
komende jaren. Betekent dit dat de provincie hier
minder aan doet of zijn activiteiten anders/elders
belegd?

Het verschil tussen 2021 en de jaren daarna is dat in 2021 de
uitvoeringsregeling Bodem en Water zit waarvoor uitgaven op
de begroting zijn opgenomen.
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