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Voordracht Zienswijze PS op de 1ste begrotingswijziging OD NHN

Advies commissie NLG:
de Voordracht Zienswijze PS op de 1ste begrotingswijziging OD NHN 2022 als hamerstuk door te geleiden
naar PS van 13 december 2021.

Uittreksel van het concept-verslag NLG 22-11-2021:
4.a.

Zienswijze PS op de 1ste begrotingswijziging 2022 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

De voorzitter geeft het woord aan de Statenleden voor hun inbreng in eerste termijn.

Eerste termijn
Mevrouw Koning-Hoeve (CDA) heeft één vraag. Er wordt een pilot Wet natuurbescherming op locatie

voorgesteld. Deze gaat over stikstofmetingen. Kan gedeputeerde iets meer omschrijven wat er dan gemeten
wordt; de uitstoot bij bronnen of de emissie op natuurgebieden? Nu wordt veel beleid gemaakt op basis van

modellen. De CDA-fractie is er voorstander van dat er meer gemeten wordt. Voor het overige is zij akkoord.
Mevrouw De Groot (SP) vindt het een heel goede zaak dat de OD NHN aan data-analyse gaat doen. Onder

meer het Cargill-verhaal laat zin dat het heel belangrijk is dat alle data bekeken worden en dat er op wordt
ingegrepen. Een verjonging van het personeelsbestand is natuurlijk heel mooi, mits de oudjes ook mogen
blijven zitten.

Statenlid Kostic (PvdD) geeft aan dat de Partij voor de Dieren zich ernstige zorgen maakt over de capaciteit
van de OD's om het welzijn van mensen, dieren en hun leefomgeving te kunnen beschermen. De

voorliggende voorstellen dragen bij aan de capaciteit. Die zal de Partij voor de Dieren uiteraard steunen. Zij
kan zich ook vinden in de zienswijze van GS waarin zij aangeven mee te willen denken in het data-
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analyseproject, voor zover het bijdraagt aan een sterkere bescherming van de leefomgeving. De Partij voor
de Dieren vraagt GS echter nogmaals om niet steeds rigide te kijken of bepaalde investeringen wel strikt

genomen onder provinciale verantwoordelijkheid vallen. Het beschermen van de leefomgeving betreft een
gezamenlijke verantwoordelijkheid en gemeenten komen steeds meer onder druk. Wat gaat de provincie

hieraan doen? Er is onlangs een onderzoek van Investico verschenen waarin deze problemen ook weer naar
voren komen, de OD's weer de wind van voren krijgen en wordt aangegeven dat de gemeenten te weinig

capaciteit hebben om te investeren. Statenlid Kostic is benieuwd hoe GS hiermee omgaan en hoe zij daarop
reflecteren, maar dat kan wellicht ook tijdens het volgende agendapunt over de VTH-taken aan de orde
komen.

Mevrouw Gonggrijp (D66) bedankt GS voor de voordrachten, waarmee D66 het eens is. De fractie vindt het
ook ontzettend belangrijk dat er volop geïnvesteerd wordt in het aantrekken van personeel, want de
Omgevingsdiensten en hun taken worden steeds belangrijker. D66 hoopt derhalve van harte dat de

investeringen gaan leiden tot het gewenste doel. Mevrouw Gonggrijp weet dat op het dossier Water een

jongtalentenfonds is om ook studenten te betrekken bij dergelijke organisaties. Zij zou GS de suggestie
willen doen om te bekijken of het wellicht ook iets is voor de Omgevingsdiensten.

Mevrouw Hoogendoorn (CU) merkt op dat er een stuk ligt dat al grotendeels besproken is in de commissie
NLG en dat PS op 5 juli jl. al gedeeltelijk hebben goedgekeurd. Dat investeringen in traineeships

noodzakelijk zijn om verjonging van het personeelsbestand te verwezenlijken, is nog steeds helder en te

rechtvaardigen. Uiteraard mogen de oudjes ook blijven tot hun pensioengerechtigde leeftijd. Destijds gaf de
ChristenUnie aan dat het goed was dat de provincie kritisch is op het bekostigen van twee data-analisten.

Tegelijkertijd beseft zij dat er nu eenmaal hoge kosten verbonden zijn aan deze specialistische functie. Het
voorstel is om een pilot te starten om zo te bewijzen dat er toegevoegde waarde kan zitten in het gebruik

van de data van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. De ChristenUnie wil hierin meegaan. Zij wil wel
meegeven dat duidelijk moet zijn welke data geanalyseerd moeten worden. Wellicht kan er vooraf beter

ingeschat worden welke mogelijke vraagstukken er kunnen komen om uiteindelijk gemakkelijker gegevens
hierover te genereren. Het analyseren moet niet een doel op zich zijn, maar een onderdeel van een groter
vraagstuk.

In woensdag 17 november stond in Trouw een artikel over het onderzoek van Investico. Dit heeft de

ChristenUnie aan het denken gezet. Zij investeert graag met de gemeenten in een goede en effectieve

Omgevingsdienst. Dat er op aandringen van bestuurders liever gekozen wordt voor een zachtere aanpak of
zelfs voor het afzien van handhaving, is zeer kwalijk. De Omgevingsdiensten krijgen zo niet de ruimte om
hun rol te vervullen. Mevrouw Hoogendoorn zou de gedeputeerde graag willen vragen om hierop te

reageren in het kader van de Noord-Hollandse Omgevingsdiensten. Niet met betrekking tot Tata, want
daarover is in de commissie reeds heel vaak gesproken.

Mevrouw Er (GL) merkt op dat GroenLinks de traineeships ontzettend belangrijk vindt. De fractie is derhalve
blij met onderhavige voordracht en heeft in principe niets toe te voegen aan de zienswijze.

De heer Van Tiggelen (PVV) geeft aan dat de PVV akkoord kan gaan met het voorliggende besluit. Wat de

PVV betreft had het tweede deelbesluit niet zo gehoeven, met name wat betreft stikstof. Men zegt "stikstof",

maar men bedoelt natuurlijk "reactieve stikstofverbindingen". Stikstof beslaat 78% van de atmosfeer, dus dat
kan het probleem niet zijn. Het gaat over een paar miljardste deel van de lucht boven de provincie NoordHolland; een paar microgram per kilogram. Het betreft heel kleine hoeveelheden en sinds 1990 is de
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hoeveelheid boven de provincie Noord-Holland meer dan gehalveerd. Zowel rekenkundig als natuurkundig
ziet de PVV derhalve geen probleem.

Mevrouw De Groot (SP) vraagt zich af of de heer Van Tiggelen (PVV) al eens mee is geweest met de
vrijwilligers in het jagersveld, die ervoor zorgen dat de natuur misschien op orde komt. Al die

uitbundige groei van allerlei gewassen die er niet horen, zijn het gevolg van stikstofdepositie. Is de
heer Van Tiggelen dit met mevrouw De Groot eens?

De heer Van Tiggelen (PVV) is dat niet met mevrouw De Groot (SP) eens. De natuur reageert op de

samenstelling van de atmosfeer. Een voorbeeld betreft de groei van het CO2-gehalte, die overigens niet te
wijten is aan de mens. Hoe de natuur eruit hoort te zien, moet men in principe aan Onze-Lieve-Heer
overlaten. De mens moet zich daar niet mee bemoeien.

Mevrouw De Groot (SP) wijst erop dat de heer Van Tiggelen (PVV) zojuist over CO2 sprak, maar

aanvankelijk had hij het over stikstof. Is de heer Van Tiggelen het met de SP eens dat men moet
proberen om de oorspronkelijke natuur in de provincie Noord-Holland te beschermen en men
derhalve voor een daling van de stikstofuitstoot moet zorgen?

De heer Van Tiggelen (PVV) merkt op dat niets blijvend is, behalve verandering. Er is zijns inziens derhalve

geen sprake van "oorspronkelijke" natuur. De heer Tiggelen verwacht niet dat mevrouw De Groot (SP) en hij
het daarover eens zullen worden. De PVV meent dat men de natuur met rust moet laten en niet moet
bepalen hoe de natuur eruit zou moeten zien.

Mevrouw De Groot (SP) meent dat als de heer Van Tiggelen (PVV) zegt dat de mens zich niet met de
natuur moet bemoeien, hij het ongetwijfeld met haar eens zal zijn dat de mens ook eens moet
ophouden met de uitstoot van stikstof en ammoniak.

De heer Van Tiggelen (PVV) geeft aan dat het enorm geringe hoeveelheden betreft (een paar miljardste deel
van de lucht). Deze zijn niet verontrustend. Rekenkundig en natuurkundig gezien is de stikstofcrisis een
kletsverhaal. Op dit punt is de PVV anders geïnformeerd dan de SP.

De heer Klein (CU) wil een en ander weerspreken. Het kan rekenkundig, natuurkundig en

meetkundig allemaal onzin zijn en de heer Van Tiggelen (PVV) heeft best een punt dat het kleine
hoeveelheden betreft. Ecologisch gezien is het echter een heel groot probleem. De heer Van

Tiggelen (PVV) kijkt er wellicht anders tegen aan, maar de heer Klein wil het wel gemeld hebben.
De heer Van Tiggelen (PVV) merkt op dat in een land vol leugens het spreken van de waarheid voor onrust

zorgt. De PVV kan zich vinden in de opmerking van mevrouw Koning-Hoeve (CDA) ten aanzien van stikstof.
Mevrouw Jellema (PvdA) vraagt hoe men het afwijzen van de plannen van het Algemeen Bestuur van de OD

NHN moet zien in het licht van niet willen bijdragen aan de financiering van traineeships voor data-analisten
en de gevolgen van het uitstellen van de Omgevingswet. Gaat nu alleen de provincie financieel opdraaien
voor de pilots? De Partij van de Arbeid vinden de pilots en de data-analisten overigens goede ideeën.

Regeren is vooruitzien. Als mevrouw Jellema een goed antwoord ontvangt op haar vragen, kan het stuk wat
de PvdA betreft door als hamerstuk naar PS.
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De voorzitter bedankt de Statenleden voor hun inbreng in eerste termijn en geeft het woord aan
gedeputeerde Stigter voor zijn beantwoording.

Beantwoording door gedeputeerde Stigter (GL):

Gedeputeerde Stigter merkt op dat er reeds meerdere malen is gesproken over voorliggende zienswijze ten
aanzien van de OD NHN. Deze zal opnieuw aan bod komen in het Algemeen Bestuur. Er ligt een voordracht
vanuit de OD om op een drietal onderdelen extra te investeren: de trainees, een pilot rondom de data-

analisten en het doortrekken van de ondersteuning ten aanzien van de Omgevingswet, die wat vertraagd is.
In het vorige Algemeen Bestuur is op deze onderdelen een negatieve uitkomst gekomen. De provincie was
voorstander wat betreft het traineeship, maar zij heeft een minderheid van 30% in het totaal. Als een

meerderheid van de deelnemers er niet toe besluit, gaat het derhalve niet door. De provincie vond dit op
onderdelen een teleurstellende uitkomst. Er is vervolgens een traject aan gekoppeld om nader te

onderbouwen waarom de traineeships en data-analisten nuttig en noodzakelijk zijn. Er is een ronde

gehouden langs de verschillende gemeenten, met nadere uitleg. Thans ligt er een nader onderbouwd
voorstel, in de hoop dat er nu wél een meerderheid voor zal zijn. De provincie blijft voorstander van

voornoemde zaken en hoopt dat ook de overige deelnemers ermee zullen instemmen. Indien zij hier niet

toe besluiten -- hetgeen zal moeten blijken in het Algemeen Bestuur van december -- heeft niet te maken

met het gegeven dat zij de traineeships niet zouden zien zitten of dat zij de OD het niet gunnen, maar met

de financiële problematiek waarmee veel gemeenten thans te maken hebben. Diensten die op enige afstand
staan, zijn daarin soms kwetsbaarder dan eigen werkzaamheden.

Statenlid Kostic (PvdD) stelde de vraag hoe het nu eigenlijk verdergaat. Gedeputeerde Stigter wijst er in dat

kader op dat het eigenaarschap rond de Omgevingsdiensten aardig onder druk staat op het moment dat de
financiën van de gemeenten onder druk staat. Tegelijkertijd is er met elkaar afgesproken wat er wettelijk

gezien op de taken gedaan moet worden. Het is dus continu zoeken naar de balans tussen het vooruitzetten
van stappen in overleg met de gemeenten. Aangezien gemeenten formeel in wettelijke zin

verantwoordelijkheid dragen in de opdrachtverlening richting de Omgevingsdiensten, is het niet de

bedoeling dat de provincie het eventueel ontstane financiële gat gaat dichten. Zo is dat niet met elkaar

afgesproken. De provincie agendeert wel nadrukkelijk de vraag wat het eigenaarschap betekent ingeval dit
op plekken kwetsbaar blijkt. Zij gaat hierover het gesprek aan met de deelnemers.

Er is een aantal specifieke vragen gesteld rondom stikstof, onder wie door mevrouw Koning-Hoeve (CDA).
Eigenlijk is dit een aankondiging dat zo'n pilot gaat starten. Als het Algemeen Bestuur hiermee akkoord
gaat, gaat men aan de slag om te bekijken hoe zo'n pilot eruit gaat zien.

Mevrouw Hoogendoorn (CU) gaf aan dat duidelijk moet zijn welke data geanalyseerd zullen worden.

Gedeputeerde meent echt dat data-analyse kan bijdragen aan een betere dienstverlening en snellere

informatievoorziening, een betere monitoring. In dit geval wordt duidelijk dat vanuit verschillende bronnen
inzichten bestaan over natuurstand en stikstof. Getracht wordt om dit bij elkaar te brengen in een analyse
en aanpak. Dat is de achterliggende gedachte, maar de inhoud van de pilot moet nog worden ingevuld.

De suggestie van mevrouw Gonggrijp (D66) om te bekijken of de werkwijze op het dossier Water ook in
dezen kan worden gehanteerd, vindt gedeputeerde Stigter een interessante gedachte. Hij zal deze

meenemen in de geplande sessie over het eigenaarschap. Hoe zorg je voor een bestendige en duurzame
instroom van nieuwe mensen?

Mevrouw Jellema (PvdA) bewondert de gedeputeerde om zijn vele woorden die hij nodig heeft om
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haar van antwoord te voorzien. De portee heeft zij echter nog niet gehoord. Hij zegt zelf dat het niet
zo kan zijn dat alleen de provincie voor de kosten opdraait. Maar wat als de deelnemers in het

Algemeen Bestuur straks zeggen: we willen wel, maar we kunnen het niet? Gaat de provincie er dan
zelf voor opdraaien? Is dat wenselijk? Hoezeer hecht de provincie aan het wél laten doorgaan van
deze pilots? Daar zou mevrouw Jellema graag een helder antwoord op willen.

Gedeputeerde Stigter antwoordt dat zijn vele woorden niet alleen gericht waren tot mevrouw Jellema,

aangezien er nog meerdere vragen waren gesteld. Er wordt een voorstel gedaan richting het Algemeen

Bestuur. Als een meerderheid van de leden hier niet mee akkoord gaat, gaat het in principe niet door. Indien
het op onderdelen niet doorgaat, bijvoorbeeld ten aanzien van de pilot Wet natuurbescherming, zou er

wellicht vanuit de provincie gezegd kunnen worden: gelet op onze speciale rol en bevoegdheden zien wij
daar toch een meerwaarde in. Het zou dan mogelijkerwijs een aanvullende opdracht vanuit de provincie
kunnen zijn. Het gaat dan echter niet in algemene zin via het Algemeen Bestuur door.

Mevrouw Jellema (PvdA) heeft nog een suggestie. Mocht het Algemeen Bestuur niet besluiten tot de
pilot, dan zouden de Staten middels bijvoorbeeld een motie aan gedeputeerde hiertoe alsnog

opdracht kunnen geven. Mevrouw Jellema begrijpt uit de woorden van gedeputeerde dat hij er wel
heel enthousiast van zou worden, omdat hij het ook heel belangrijk vindt dat die pilot doorgang
vindt.

Gedeputeerde Stigter wijst erop dat gedeputeerde Rommel (VVD) er dan in eerste instantie enthousiast van
zal (moeten) worden. Zij gaat immers inhoudelijk over onderhavige portefeuille. De rol van gedeputeerde

Stigter is enkel gericht op het eigenaarschap van de Omgevingsdienst NHN, waarbij het aan de orde komt in
de begroting.

De voorzitter constateert dat er behoefte is aan een tweede termijn.

Tweede termijn
Mevrouw Hoogendoorn (CU) proeft enigszins de tendens dat gemeenten niet mee willen. Zij heeft

gedeputeerde nog niet gehoord over het onderzoek waarin naar voren kwam dat wethouders soms voor een
wat zachtere aanpak kiezen (motiveringsgesprekken in plaats van handhaving). Mevrouw Hoogendoorn ziet
daar een mogelijk verband en zou daar graag een reactie van gedeputeerde op horen.

De heer Roosendaal (VVD) bedankt gedeputeerde Stigter voor diens beantwoording van de vragen die door

de collega's zijn gesteld. In reactie op mevrouw Jellema merkt hij op dat -- gegeven de huidige governance,

waarin afspraken zijn gemaakt over de wijze waarop organen als de OD worden aangestuurd -- de provincie
zich in gezamenlijkheid met de gemeenten wel moet houden aan de gemaakte afspraken. Als deze niet

lijken te werken, omdat er tekorten zijn in bijvoorbeeld de jeugdzorg, en de provincie een en ander op deze
manier moet aanvullen, gaat er volgens de heer Roosendaal iets fout. De gekozen manier van aansturing

leidt ertoe dat zowel de gemeenten als de provincie een deel (moeten) betalen. Als partijen er vervolgens
samen niet uitkomen, moet men zich derhalve op het standpunt stellen dat hetgeen nu voorligt dan ook
niet door kan gaan.

Mevrouw Jellema (PvdA) vraagt of de heer Roosendaal (VVD) ook van mening is dat de provincie in
haar eigen voet schiet. Zij is het met hem eens dat het gezamenlijk moet worden opgebracht,
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financieel gezien en met enthousiasme. Als de partijen dat niet willen en/of niet kunnen --

gedeputeerde gaf reeds aan dat ieder dubbeltje moet worden omgedraaid -- dan schieten zij in hun
eigen voet. De "oudjes" verlaten op den duur immers het veld, zodat er nieuwe mensen moeten

komen. Deze moeten wel worden opgeleid. Er is al een ongelooflijk tekort aan goed gekwalificeerd

personeel. Het is derhalve heel belangrijk dat deze traineeships en de andere projecten doorgaan. Is
de heer Roosendaal dat met mevrouw Jellema eens?

De heer Roosendaal (VVD) merkt op dat het bestuur aangeeft dit heel belangrijk te vinden. De provincie

steunt het voornemen om de trainees aan te stellen, maar uiteindelijk is het bestuur groter dan alleen de
provincie. Als partijen het niet met elkaar eens worden, is dat het probleem van het bestuur. Mocht het
bestuur niet meer kunnen werken, omdat het er vaker niet uitkomt op financiële gronden, dan moet er

gekeken worden naar de samenstelling van het bestuur en naar de manier waarop de bezoldiging van de

organisatie plaatsvindt. De heer Roosendaal zou echter geen ad-hocbeleid willen voeren omdat gemeenten
aangeven dat ze geen geld hebben en zeggen dat de provincie het dan maar moet aanvullen.

Mevrouw De Groot (SP) vindt het heel erg belangrijk dat alle Omgevingsdiensten goed gekwalificeerd
personeel hebben. In bijvoorbeeld Zaanstad heeft een aantal bedrijven meer dan tien jaar geen

controle op de vergunning gehad. Als de provincie haar milieu een beetje leefbaar wil houden, dan

moeten de Omgevingsdiensten hun werk kunnen doen. Het moet inderdaad niet versluierd worden
omdat het niet prettig zou zijn om bedrijven daarop aan te spreken of omdat er economische

motieven zouden zijn. Het is heel belangrijk dat gezondheid op nummer één staat. Mevrouw De

Groot is er derhalve voorstander van dat de provincie de trainees en data-analisten gaat betalen
indien dit nodig mocht zijn.

De heer Roosendaal (VVD) onderstreept dat de VVD om die reden akkoord kan gaan met het aantrekken van
die trainees, vanuit de provinciale verantwoordelijkheid dat het goed zou zijn als de organisatie wordt

versterkt. De heer Roosendaal ziet overigens niet één-op-één het verband dat als er trainees komen dat er
bij de door mevrouw De Groot (SP) genoemde bedrijven ineens wél gecontroleerd gaat worden. Ook dat is
aan het Algemeen Bestuur om te bepalen en aan de provincie om daar de kaders voor te stellen. Het kan

echter niet zo zijn dat als een andere partij zegt het geld niet te hebben, dat de provincie het dan maar gaat
voorschieten of betalen. Dat punt maakte gedeputeerde Stigter ook. Eerst moet de provincie de discussie

aangaan met de gemeente en aangeven dat het in aller belang is om een en ander door te zetten voor een

gezonde bedrijfsvoering. Als de Omgevingsdienst belangrijk wordt gevonden, zul je politiek andere keuzes
moeten maken. Dat geldt ook voor de gemeenten ten aanzien van hun begrotingsbeleid.

De heer Roosendaal vindt onderhavige voordracht over de OD Noord-Holland Noord heel duidelijk. Het
betreft echter een relatief klein bedrag afgezet tegen dat van de OD IJmond. Die toelichting was nogal
lapidair.

De voorzitter wijst de heer Roosendaal erop dat dit onderwerp dadelijk zal worden behandeld.
De heer Roosendaal (VVD) vraagt of gedeputeerde nog kan ingaan op de data-analisten en het experiment.
Wanneer wordt nu duidelijk wat het precieze doel van het experiment is en wanneer het geslaagd is? De

heer Roosendaal zou hier graag een antwoord op hebben, alvorens met het experiment wordt begonnen.

Hem is nog niet helemaal helder wat het gaat opleveren, anders dan "meer informatie en meer inzicht". Wat

wordt hier echter mee gedaan, opdat de werking van de OD's echt beter wordt? Wat gaan de bedrijven ervan
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merken dat er data-analisten worden ingezet? Hoe kunnen de Staten achteraf beoordelen dat het het geld
waard is (geweest) of dat het beter besteed kan worden aan bijvoorbeeld trainees?

De voorzitter geeft het woord aan gedeputeerde Stigter voor diens beantwoording.
Beantwoording door gedeputeerde Stigter (GL):

Gedeputeerde Stigter komt allereerst op de vraag van mevrouw Hoogendoorn (CU). GS zien geen één-op-

één verband tussen enerzijds de aarzelingen bij een aantal gemeenten om mee te gaan met deze begroting
en anderzijds de behoefte aan de verminderde hoeveelheid controles bij bedrijven. Dat geluid proefde hij

enigszins uit en las hij ook terug in het onderzoek van Investico. Het college ziet wél de aarzeling om bij te
dragen aan de drie impulsen, puur financieel ingegeven. Het raakt ook niet de kerntaken direct vanuit de

Omgevingsdienst (VTH). De voorbeelden uit het rapport-Van Aartsen zijn afkomstig uit andere provincies
met kleine micro-omgevingsdiensten, nagenoeg administratieve organisaties. Daarvan is geen sprake in
Noord-Holland. Hier aan tafel wordt de meerwaarde ingezien van de stelling. De heer Roosendaal heeft
gelijk dat de partijen het met elkaar moeten realiseren. De provincie heeft nadrukkelijk geagendeerd,

ongeacht de besluitvorming van het Algemeen Bestuur, dat met de deelnemende partijen het gesprek wordt
aangegaan over de betekenis van het eigenaarschap, ook in de duurzame ontwikkeling van de OD. Er is
reden om dat gesprek aan te gaan. Het is niet voor niets dat de heer Van Aartsen in zijn rapport de

duurzame financiering van de Omgevingsdiensten beschouwt als "kwetsbaar" en als "aandachtspunt". Dat is
ook de reden dat collega Olthof het gesprek hierover voert met het Rijk. Wat betekent het rapport-Van
Aartsen nu voor de Omgevingsdiensten?

Tegelijkertijd wil je niet in een gat springen dat door toedoen van de gemeenten ontstaat. Wat levert die

pilot nu precies op? Het antwoord hierop komt overeen met dat op de vraag van mevrouw Koning-Hoeve

(CDA). De OD NHN is een van de Omgevingsdiensten die er nog geen gebruik van maken van data-analyses.

Bij meerdere Omgevingsdiensten wordt de meerwaarde ervan ingezien, daar het hen in staat stelt om sneller

met rapportages te komen of sneller antwoord op vragen te geven. Het kan behulpzaam zijn om in het geval
van natuur en stikstof, waarbij de informatie vanuit verschillende bronnen en kanalen komt, tot analyses te

komen en op basis daarvan voorstellen voor aanpak te doen (gebiedsgericht, gericht op bedrijven e.d.). Het

begint echter met toestemming om hier een pilot te gaan ontwikkelen. Vervolgens gaat de provincie met de

OD aan de slag om de pilot vorm te geven. De eerste stap betreft een plan van aanpak om het met elkaar uit
te diepen.

Mevrouw Jellema (PvdA) vraagt wanneer de volgende vergadering van het Algemeen Bestuur
plaatsvindt.

Gedeputeerde Stigter meent dat deze volgende week zal plaatsvinden.
De voorzitter stelt voor om de zienswijze als hamerstuk door te geleiden naar PS. Dit kan op instemming
van de commissieleden rekenen.

