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De commissie Economie, Financiën en Bestuur adviseert om de Statenvoordracht als hamerstuk te agenderen
voor de PS-vergadering van 13 december 2021

Voor de gemaakte opmerkingen en vragen over de voordracht zie hieronder het uittreksel uit het
conceptverslag van de commissie EFB van 29 november 2021.

1. A-agenda Financiën, Cultuur en Erfgoed, Sport, Personeel en Organisatie en Inkoop (EFB onderwerpen
portefeuille gedeputeerde Pels)

10.a. Financiën: Voordracht laatste begrotingswijziging 2021
Dhr. Hartog (VVD) vindt het een hamerstuk.
Dhr. Heijnen (CDA) is geschrokken van de verhoging van het bedrag voor faunaschade, ondanks de verhoging
van het eigen risico is de schade niet beperkt, omdat het aan de juiste instrumenten ontbreekt. Voorgesteld
wordt om het bedrag structureel te verhogen zodat voorkomen wordt dat elk jaar bij de laatste
begrotingswijziging een aanpassing nodig is. Het is een hamerstuk.

Dhr. Dulfer (GL) constateert dat de looptijd van de voorgestelde reserves die gekoppeld zijn aan operationele

doelen, onbepaald is, terwijl het wel specifieke doelen betreft. Is er in de verordeningen iets opgenomen over
de looptijd?

Dhr. Klein (CU) stemt in met de voordracht en is blij met de reserve voor het verbeteren van de
verkeersveiligheid bij de Wadweg/Waardpolderhoofdweg.
Dhr. Carton (PvdA) stemt in met de voordracht.
Mw. Kapitein (D66) hoopt dat ook volgend jaar het resultaat positief uitvalt, zodat er ruimte is voor nieuw
beleid. Men is bezorgd over de consequenties van het ganzenbeleid. Slechts € 3,7 van de € 14,3 miljoen

wordt uitgegeven aan het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds, graag een toelichting. Omdat corona
nog niet voorbij is en de plannen begin 2022 besproken worden, is het fonds nog steeds van groot belang.

Gedeputeerde Pels stelt voor om eerst na te gaan of de toename bij het Faunafonds incidenteel of structureel

is, maar zonder eigen risico was de stijging nog hoger geweest. De reserves zijn gekoppeld aan de doelen die
vaak meerdere subsidies kennen en het is zeer onwaarschijnlijk dat er een bepaalde einddatum aan vastzit,
omdat er steeds nieuwe subsidies volgen, zoals bij het OV. Daarom staat er voor onbepaalde tijd. Zodra er
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geen subsidies voorzien zijn bij het operationele doel, wordt de reserve gesloten. Een deel van het

herstelfonds is uitgegeven, een deel is gereserveerd en een deel wordt besteed aan opdrachten die nog

geconcretiseerd gaan worden, zoals bij cultuurherstel en verduurzaming van maatschappelijk vastgoed.

Hieraan gaan allerlei trajecten vooraf voordat de gelden kunnen worden toegekend, daarom wordt in 2022
een versnelling verwacht bij de uitgaven.

Dhr. Heijnen (CDA) vraagt om bij de kaderbrief een toelichting te geven op het wel of niet structurele karakter
van de stijgingen van het Faunafonds.

Gedeputeerde Pels zegt mede namens mevrouw Rommel toe hierop terug te komen.
De voorzitter constateert dat de voordracht als hamerstuk naar PS wordt doorgeleid.

