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1 Inleiding en leeswijzer
Inleiding
Voor u ligt de eerste begrotingswijziging 2022. De eerste begrotingswijziging 2022 is onderdeel
van de Noord-Hollandse P&C cyclus die bestaat uit de kaderbrief, de begroting,
begrotingswijzigingen en de jaarstukken. In deze eerste begrotingswijziging worden de geraamde
inkomsten en uitgaven bijgesteld op basis van recente ontwikkelingen. Daarnaast worden uw
Staten verzocht om in te stemmen met een aantal uitgestelde intenties, waarmee middelen voor
incidentele beleidsintenties die niet tot besteding zijn gekomen in het voorgaande jaar worden
toegevoegd aan de begroting 2022. Daarnaast geven wij in deze begrotingswijziging uitvoering
aan de opdracht die uw Staten ons hebben gegeven in de vorm van moties 212 (veerpontjes
Ilpendam en Spaarndam) en motie 214 (Blakende bollen).
Leeswijzer
Hoofdstuk 2 bevat een financieel overzicht waarin een samenvatting wordt weergegeven van alle
relevante financiële ontwikkelingen die zijn opgenomen in de eerste begrotingswijziging 2022.
Hoofdstuk 3 bevat per begrotingsprogramma een overzicht van de financiële wijzigingen. In dit
hoofdstuk vindt u voor ieder begrotingsprogramma de financiële tabel waarop het budgetrecht
van uw Staten van toepassing is. De financiële wijzigingen zijn onder de budgettabel toegelicht
per operationeel doel, eveneens het effect van de wijzigingen op het resultaat. Conform de
Financiële verordening 2021 worden de financiële wijzigingen per operationeel doel groter dan €
100.000, toegelicht. De bijstellingen worden voorzien van de indicatie "voordeel" (v) of "nadeel"
(n). De eventuele structurele gevolgen van bijstellingen worden meegenomen in de begroting
2022.Tot slot vindt u in hoofdstuk 4 de voorgestelde wijzigingen op de lijst subsidies buiten
uitvoeringsregeling 2022.
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2 Financieel overzicht
2.1 Verloop begroting 2022
Verloop begroting 2022 ( x € 1.000 )

Saldo

Begroting 2022

-542

Eerste begrotingswijziging 2022

3.226

Begroting totaal na eerste begrotingswijziging

2.684

2.2 Eerste begrotingswijziging in één oogopslag
Saldo van lasten en baten per programma (x €1.000)
Begroot 2022
voor eerste
wijziging

eerste
begrotingswijziging

Begroot 2022
na eerste
wijziging

1 Openbaar bestuur

21.437

1.365

22.802

2 Klimaat en Milieu

45.940

9.061

55.001

3 Ruimte en Water

28.354

-8.435

19.919

4 Bereikbaarheid

238.764

7.756

246.520

5 Groen

132.630

15.931

148.561

6 Economie, cultuur en welzijn

37.638

11.600

49.238

7 Economisch herstel en duurzaamheid

17.425

-107

17.318

-370.982

-6.715

-377.697

Totaal saldo van lasten en baten

151.206

30.456

181.662

Stortingen

158.337

20.650

178.987

Onttrekkingen

-310.085

-47.880

-357.965

Totaal mutaties reserves

-151.748

-27.230

-178.978

-542

3.226

2.684

min is voordelig

8 Overzicht Financiën en bedrijfsvoering

Begrotingsresultaat
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2.3 Samenvatting eerste begrotingswijziging
2.3.1 Niet Budgettair Neutrale Wijzigingen. (NBN)
Niet budget neutrale wijzigingen zijn de mutaties in de eerste begrotingswijziging die het
begrotingsresultaat beïnvloeden. Het Begrotingssaldo van 2022 vóór de eerste
begrotingswijziging was € 542.000 voordelig. Het saldo wordt bij deze begrotingswijziging met
€ 3.226.000 nadelig bijgesteld waarna het begrotingssaldo € 2.684.000 nadelig bedraagt. Deze
paragraaf heeft als doel om inzicht te geven in de ontwikkelingen die per saldo leiden tot deze
negatieve bijstelling.

Financiële ontwikkelingen die het resultaat beïnvloeden

Ontwikkeling

Financieel effect op het

Voordelig

begrotingsresultaat

(V) /

(x € 1.000)

Nadelig (N)

Begrotingsresultaat voor eerste begrotingswijziging

-542

V

405

N

-3.402

V

C. Verwerking begroting 2022 IPO/BIJ12

1.685

N

D. Gewijzigde planning grondtransacties

-1.250

V

E. Archeologie: Afkoop Nuwendoorn

2.100

N

F. Capaciteitskosten Provinciale organisatie

2.206

N

G. Overige financiële ontwikkelingen die het resultaat
beïnvloeden

1.482

N

Begrotingssaldo 2022 na eerste begrotingswijziging

2.684

N

A. Moties begroting 2022
B. Algemene uitkering Provinciefonds

A. Moties begroting 2022
Bij de behandeling van de begroting 2022 hebben uw Staten de volgende moties aangenomen:
•

Motie 212-2021: Motie Pontveren Ilpendam en Spaarndam

•

Motie 214-2021: Broedplaats Blakende Bollen

In deze moties roepen uw Staten GS op om het begrotingssaldo voor 2021 en het vrij te besteden
deel van de Algemene reserve als gevolg van het voordelig rekeningresultaat 2021 te bestemmen
voor de pontveren van Ilpendam (gedurende een periode van vijf jaar € 80.000 per jaar) en
Spaarndam (eenmalig € 55.000) en voor een eenmalige extra impuls aan het landelijke fieldlab
biologische bloembollen (€ 50.000). Voor de dekking van de moties bij de begroting 2022 wordt
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de berekende vrije bestedingsruimte in de algemene reserve van € 100.000 (Zie ook de brief van
GS aan PS met als kenmerk 1664727/1714993) ingezet. Het restant komt ten laste van het
begrotingssaldo 2022.
Via deze begrotingswijziging verwerken wij deze moties in de begroting voor 2022. De moties
leiden tot de volgende wijzigingen in de begroting:
Financiële wijzigingen moties 212 en 214
OD

Wijziging

4.1.2

Bijdrage Pont Ilpendam*
Storting in de reserve uitvoeren mobiliteitsbeleid
door derden

Bedrag ( x € 1.000)
400
400

Onttrekking aan de reserve uitvoeren
mobiliteitsbeleid door derden t.b.v. bijdrage

- 80

pontveer Ilpendam
Bijdrage pontveer Ilpendam

80

4.1.2

Bijdrage Pont Spaarnwoude

55

6.1.4

Impuls fieldlab biologische bloembollen

50

8.2.5

Dekking vanuit de bestedingsruimte Algemene reserve **
Totaal effect verwerking moties op het
Begrotingsresultaat

- 100
405 N

* In 2022 wordt € 400.000 gereserveerd in de reserve uitvoeren mobiliteitsbeleid door derden om
gedurende een periode van 5 jaar een bijdrage van € 80.000 te kunnen verlenen. Tevens wordt de
bijdrage voor 2022 (dus zowel de onttrekking aan de reserve als de bijdrage/last zelf) van
€ 80.000 opgenomen in de begroting

B. Algemene uitkering Provinciefonds
De algemene uitkering van het provinciefonds wordt op basis van de septembercirculaire 2021
met €3,4 miljoen voordelig bijgesteld. Het accres is in de septembercirculaire gestegen ten
opzichte van de meicirculaire als gevolg van hogere verwachte Rijksuitgaven. Dit komt onder
andere door een hogere geraamde loon- en prijsontwikkeling in de Macro Economische
Verkenning (MEV raming) van het Centraal Planbureau. Het kabinet heeft daarnaast vanaf 2022
aanvullende middelen uitgetrokken voor een aantal beleidsterreinen.
In de algemene uitkering van het provinciefonds is een bijdrage opgenomen die bedoeld is voor
de implementatie en uitvoering van de Wet Open Overheid (WOO). Het gaat om een bedrag van
€342.000 in 2022. Tegenover deze hogere uitkering uit het provinciefonds staan de verwachte
kosten voor de implementatie en de uitvoering van de Wet Open Overheid in operationeel doel
8.1.8- Overhead.
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OD

Wijziging

8.1.2

Algemene Uitkering Provinciefonds (hogere uitkering dus

Bedrag ( x € 1.000)

voordelig)
8.1.2

Algemene uitkering provinciefonds - Wet Open Overheid

8.1.8

Uitgaven t.b.v. Implementatie en uitvoering van de Wet
Open Overheid
Totaal effect Provinciefonds op het Begrotingsresultaat

-3.402
-342
342
- 3.402 V

C. Verwerking begroting 2022 IPO/BIJ12
Op 23 augustus 2021 is de concept begroting van het IPO en BIJ12 besproken in een technische
briefing door PS. Na de goedkeuring van het IPO-bestuur zijn de twee begrotingen ter
goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering van het IPO. Op 2 november 2021 heeft de
AV de twee begrotingen goedgekeurd. De begrotingen van het IPO en BIJ12 leiden tot een hogere
bijdrage voor de provincie Noord-Holland.
IPO begroting 2022
De begroting van het IPO leidt tot een hogere bijdrage voor de provincie Noord-Holland. Ten
opzichte van de begroting 2022 zal de bijdrage van de provincie Noord-Holland aan het IPO
stijgen met € 304.000 naar een totaal bedrag van €3.027.000. De IPO bijdrage stijgt voornamelijk
ten gevolge van het stikstofdossier. Daarnaast wordt er een aantal bestuurlijke besluiten
uitgewerkt waar de provincies en het IPO-bestuur in een eerder stadium mee akkoord zijn gegaan.
BIJ12 Begroting 2022
De Begroting 2022 van BIJ12 bevat een aantal bijstellingen die tot een hogere bijdrage van de
provincie Noord-Holland leiden. Net als bij de IPO begroting is de kostenstijging een gevolg van
eerdere genomen besluiten door de provincies en het IPO-bestuur. In andere gevallen is er een
extra bijdrage nodig omdat eerder geraamde kosten onvoldoende blijken, zoals bij de kosten voor
de uitvoering rondom het Stikstofdossier.
Er is sprake van een stijging van de benodigde bijdrage aan Bij12 voor Vitaal platteland
(€ 803.000). Deze stijging wordt met name veroorzaakt door gestegen kosten voor het
‘Interprovinciale Programma Stikstof en Natuur’ (IPSN). Doordat de totale begroting van BIJ12
stijgt, worden ook de kosten van de interne organisatie hoger (€ 415.000). Verwacht wordt dat de
lasten voor de ‘Bijdrage Interne Organisatie’ aan BIJ12 de komende jaren minimaal op eenzelfde
niveau blijven. Uit de ‘IPO Begroting 2022’ blijkt tevens dat het IPO in ieder geval t/m 2025 de
lasten voor ‘Vitaal platteland’ i.v.m. het IPSN op eenzelfde niveau heeft geraamd. Dit betreft dus
een structurele verhoging die bij de Begroting 2023 meerjarig moet worden verwerkt.
Daarnaast is er sprake van een stijging in de kosten voor de Gemeenschappelijke
Beheersorganisatie wat leidt tot een hogere bijdrage van € 163.000.

7

OD

Wijziging

Bedrag ( x € 1.000)

IPO
2.2.2

IPO bijdrage Milieu, Energie en Klimaat

223

3.1.1

IPO bijdrage Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling

365

4.1.1

IPO bijdrage Mobiliteit

-39

1.4.2

IPO bijdrage Algemeen

-245

BIJ12
5.2.3

Bijdrage BIJ12 Vitaal platteland – Interprovinciale
programma Stikstof en Natuur (IPSN)

803

5.2.3

Bijdrage BIJ12 - interne organisatie

415

8.1.8

Bijdrage BIJ12 t.b.v. gemeenschappelijke beheerorganisatie

163

Totaal effect IPO/BIJ12 begroting 2022 op het
Begrotingsresultaat

1.685 N

D. Gewijzigde planning grondtransacties
Vanwege vertraging in de bestemmingsplanwijziging bij de gemeente liep een voorgenomen
grondtransactie SLP -Zuid vertraging op in 2021. De hiermee samenhangende baten en
afwaardering/lasten schuiven door naar 2022. Dit heeft per saldo een positief effect op het
resultaat van € 1,25 mln. ( Baten - € 6.000.000 en Lasten € 4.750.000)
OD

Wijziging

3.2.5

Actualisatie verwachte netto grondopbrengsten
Totaal effect grondtransacties op het Begrotingsresultaat

Bedrag ( x € 1.000)
-1.250
-1.250 V

E. Archeologie: Afkoop Nuwendoorn
Als provincie zijn we eigenaar van het Kasteel Nuwendoorn. We zijn voornemens om het beheer
van Kasteel Nuwendoorn af te kopen bij een derde partij die het beheer en onderhoud zal gaan
uitvoeren. Dit vraagt een eenmalige afkoopsom van € 2.100.000.ten laste van 2022. Omdat de
beheer- en onderhoudskosten hierdoor structureel dalen kan het archeologie budget met ingang
van 2023 structureel worden verlaagd met € 42.000.
OD

Wijziging

6.3.3

Afkoop Kasteel Nuwendoorn
Totaal effect afkoop Kasteel Nuwendoorn op het
Begrotingsresultaat

Bedrag ( x € 1.000)
2.100
2.100 N
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F. Capaciteitskosten Provinciale organisatie
Door verschuiving van de inzet van capaciteit ten behoeve van investeringsprojecten naar inzet
ten behoeve van beheer- en onderhoudsprojecten en -activiteiten is een bedrag van € 1.362.000
aan de capaciteitskosten toegevoegd ten laste van het rekeningresultaat ter dekking van de
gewijzigde capaciteitsbegroting. Daarnaast wordt, door aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt
met als gevolg hiervan stijgende inhuurkosten, € 844.000 aan capaciteitskosten toegevoegd ten
laste van het rekeningresultaat ter dekking van de gewijzigde capaciteitsbegroting.
OD

Wijziging

8.2.2

Verschuiving capaciteitskosten van investeringen (ten laste
van kredieten en afgeschreven over 5-50 jaar) naar

Bedrag ( x € 1.000)

1.362

exploitatie (ten laste van 2022)
8.2.2

Prijsstijging externe inhuur
Totaal effect Capaciteitskosten op het
Begrotingsresultaat

844
2.206

G. Overige financiële ontwikkelingen die het resultaat beïnvloeden
•

De extra inzet van de provincie op het Stikstofdossier zal ook in 2022 en de jaren daarna
onverminderd nodig zijn. Dit vraagt om extra capaciteit en inhuur van specifieke kennis
(€ 568.000). In lijn met de Begroting van het IPO, die de lasten voor ‘Interprovinciale
Programma Stikstof en Natuur’ (IPSN) middels hun begrotingspost ‘Vitaal platteland’ in
ieder geval t/m 2025 heeft geraamd én in de verwachting dat extra inspanning op dit
dossier vanuit de provincies in ieder geval ook t/m 2025 noodzakelijk is, zal bij de
Kaderbrief 2023 worden voorgesteld dit bedrag meerjarig te ramen.

•

Gladheidsbestrijding: Uit de vlootschouw is gebleken dat onderhoud en reparatie van
diverse schuivers noodzakelijk is voor zowel de preventieve als curatieve strooiacties. We
zijn hiermee begonnen in 2021 en verwachten ook in 2022 nog incidenteel € 500.000
aanvullende onderhouds- en reparatiekosten te maken.

•

Dynamisch verkeersmanagement (DVM) vaarwegen: Doordat vertraging in de aansluiting
van objecten op de bediencentrale is ontstaan, zou een meerjarige renteclaim ontstaan
met de opdrachtnemer. Door afstemming over en aanpassing van de betalingsregeling is
dit afgewend. Dit heeft als consequentie dat toekomstige uitgaven naar voren zijn
gehaald, waardoor in 2022 € 420.000 aanvullende kosten zijn. Bij de begroting 2023 zal
deze verschuiving van de lasten in de jaren worden aangepast in de meerjarenraming.
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OD

Wijziging

5.2.3

Aanvullende kosten Provinciale Inzet stikstofdossier –
extra capaciteit en inhuur van specifieke kennis

Bedrag ( x € 1.000)

568

(structureel t/m 2025)
4.3.1

Incidentele aanvullende reparatie- en onderhoudskosten
materieel gladheidsbestrijding

4.3.1

500

Dynamisch verkeersmanagement vaarwegen:
Betalingsregeling Vertraging aansluiting objecten

420

bediencentrale
divers

Overige wijzigingen kleiner dan € 100.000
Totaal effect Overige bijstellingen op het
Begrotingsresultaat

-6
1.482 N

2.3.2 Uitgestelde Intenties (UI)
In de laatste begrotingswijziging hebben uw Staten reeds besloten om voor € 1,5 mln. aan
uitgestelde intenties door te schuiven van 2021 naar 2022. In voorliggende begrotingswijziging
worden de betreffende budgetten toegevoegd aan de begroting van 2022. Daarnaast zijn dn deze
begrotingswijziging een aantal nieuwe 'uitgestelde intenties' opgenomen voor een totaalbedrag
van € 12 mln. De nieuwe 'uitgestelde intenties' zullen hieronder worden toegelicht.
Overzicht uitgestelde intenties
Uitgestelde intenties

Verwerken Uitgestelde intenties Laatste Begrotingswijziging 2021 in de
begroting voor 2022

Bedrag
(x € 1.000)

1.488

Nieuwe uitgestelde intenties Eerste begrotingswijziging 2022
A. Groen: Opvangcentra wilde dieren
B. Economie, Cultuur en Welzijn: onderwater Archeologie
C. Economie, Cultuur en Welzijn: Subsidieverlening Terra Technica

100
70
450

D. Economie, Cultuur en Welzijn: Inzet teruggekomen subsidsies
Noodfonds sociale infra NHN en MRA

1.816

E. Bijdrage exploitatie Waddengebied

9.626

Totaal Uitgestelde intenties

13.550
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A. Groen - Opvangcentra wilde dieren
Vanuit het coalitieakkoord is € 200.000 beschikbaar gesteld voor wildopvangcentra in NoordHolland. De helft van dit bedrag wordt verschoven naar 2022. Dit budget is gereserveerd om,
door middel van een externe adviseur, ondersteuning te kunnen bieden door formats voor
wettelijk verplichte protocollen op te stellen. Omdat het ministerie van LNV momenteel de
Beleidsregels kwaliteit opvang dieren herziet en dit het wettelijk kader vormt voor de formats, zal
deze opdracht naar verwachting na oplevering van de beleidsregels verleend worden.
B. Economie, Cultuur en Welzijn - Onderwater archeologie
De uitgestelde intentie Onderwater archeologie betreft de gelden besteed aan de inrichting van de
maritieme archeologiezaal (17e eeuw) in Huis van Hilde. Daarnaast betreft het de conservatie van
archeologische voorwerpen uit het Palmhoutwrak en het Schervenwrak. Een deel van de
archeologische vondsten zijn echter nog niet ontvangen, hetgeen dat een deel van de vertraging
veroorzaakt. Tevens is de tentoonstelling inzake Schervenwrak vanwege corona uitgesteld. Tot
slot is budget vrijgehouden om een acuut door erosie bedreigd wrak in de Waddenzee te
beschermen en/of (deels) op te graven. Concreet betekent dit een uitgestelde intentie met een
omvang van € 70.000 van 2021 naar 2022.
C. Economie, Cultuur en Welzijn - Subsidie verlening Terra Technica
Deze uitgestelde intentie betreft de subsidieverlening voor Terra Technica. Als gevolg van de late
aanlevering van de subsidieaanvraag in 2021, lijkt er geen tijd meer te zijn om deze toe te kennen
in 2021.
D. Economie, Cultuur en Welzijn: Inzet teruggekomen subsidsies Noodfonds sociale infra NHN
en MRA
Om de in 2021 retour gekomen gelden van de lager vastgestelde subsidies die in 2020 verstrekt
zijn alsnog te kunnen inzetten is in de Laatste begrotingswijziging 2021 een Uitgestelde intentie
opgenomen van € 331.000. Op basis van de actuele informatie wordt dit bedrag opgehoogd met
€ 1.816.000 zodat al de teruggekomen subsidies in 2021 opnieuw kunnen worden verleend in
2022.
E. Bijdrage exploitatie Waddengebied
Provincie Noord-Holland participeert via een Gemeenschappelijke Regeling van de provincies
Noord-Holland, Friesland en Groningen in het Waddenfonds. Op basis van een Bestuursakkoord
uit 2011 tussen de Staat en de Waddenprovincies werd t/m 2020 de uitkering aan het
Waddenfonds mede namens de provincies rechtstreeks vanuit het Rijk overgemaakt aan het
Waddenfonds. De Algemene Rekenkamer heeft in 2019 vastgesteld dat dit niet rechtmatig is.
Sinds 2021 maakt het Rijk de provinciale bijdragen daarom over aan de provincies die het op hun
beurt moeten doorgeleiden naar het Waddenfonds.
Provincie Noord-Holland heeft haar aandeel in de bijdrage in 2021 van het Rijk ontvangen.
Momenteel ontbreekt echter nog de juridische grondslag om de bijdrage vanuit Provincie NoordHolland over te maken aan het Waddenfonds. Het wachten is op een daarvoor noodzakelijke
wijziging van het Bestuursakkoord uit 2011, welke momenteel ter goedkeuring bij het Ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat ligt. Zodra deze door partijen is ondertekend kan Provincie
Noord-Holland de bijdrage 2021 alsnog overmaken aan het Waddenfonds.

2.3.3 Begrotingsneutrale wijzigingen (BN)
Begrotingsneutrale wijzigingen zijn wijzigingen die geen effect op het saldo van de begroting
hebben. Ze zijn opgeteld bij elkaar altijd 0. Omdat wel het totaal aan baten en het totaal aan
lasten per programma wijzigt, is hierop het budgetrecht van uw Staten van toepassing. Daarom
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worden deze mutaties hierbij aan u voorgelegd. Het betreft vaak een verschuiving van lasten
tussen twee begrotingsprogramma's en bijstellingen van specifieke baten (bijdragen van derden),
waar even hoge lasten tegenover staan. Begrotingsneutrale wijzigingen groter dan € 100.000 zijn
toegelicht en worden aangeduid met het kenmerk ‘BN’.

2.3.4 Reserves (RESV)
Veel uitgaven van de provincie fluctueren sterk over de jaren en worden gedekt vanuit de
bestemmingsreserves. Omdat deze uitgaven gedekt worden vanuit de bestemmingsreserves
hebben wijzigingen hierin geen effect hebben op het begrotingssaldo. De mutaties die zijn
doorgevoerd in de uitgaven, gedekt vanuit de bestemmingsreserves, zijn te vinden in de
toelichtingen bij de programma’s. Mutaties in de uitgaven vanuit, de stortingen in, en de
overhevelingen tussen de reserves die geen effect hebben op het begrote resultaat zijn in de
toelichting aangeduid met het kenmerk ‘RESV’.

2.3.5 Capaciteitskosten (CAP)
Capaciteitskosten vormen een integraal onderdeel van de programmabudgetten. Met PS is
afgesproken dat over de totale capaciteitskosten (eigen en inhuur) en de toerekening aan de
programma’s wordt gerapporteerd. In deze alinea is de stand van de capaciteitskosten in deze
begrotingswijziging toegelicht. Daarbij spelen drie oorzaken van mutaties een rol:
1. Er zijn ten laste van de algemene middelen niet neutraal extra capaciteitskosten geraamd voor
€ 2,2 miljoen. Zie hiervoor de inhoudelijke toelichting hierboven bij 2.3.1. NBN. Deze extra lasten
zijn eerst in totaal geraamd bij programma 8 en daar ook toegelicht en daarna toegerekend aan
de programma’s.
2. In het beleid voor capaciteitssturing is afgesproken, dat alle capaciteitskosten inclusief
ingehuurde capaciteit in de begroting worden vermeld, inclusief het verdeelpercentage over de
programma's. Wanneer gedurende het begrotingsjaar capaciteit wordt ingezet vanuit een
programmabudget, wijzigt niet het budget van het betreffende programma. Zo’n mutatie van
algemeen programmabudget naar specifiek capaciteitsbudget is dus niet financieel zichtbaar bij
de programmabudgetten. Om PS goed te informeren over de totale capaciteitskosten (inclusief
inhuur) die ten laste komen van de programma's en investeringen is onderstaande tabel
opgenomen.
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BEGROTING Capaciteitskosten na EBW 2022
Primitieve
Begroting
2022

Na EBW 2022

% na EBW

1. Openbaar bestuur

9.536

10.569

8,7%

2. Klimaat en Milieu

5.255

6.632

5,5%

3. Ruimte en Water

9.553

9.753

8,0%

24.602

28.816

23,8%

5. Groen

6.723

11.368

9,4%

6. Economie, Cultuur en Welzijn

4.560

4.808

4,0%

653

546

0,5%

52.081

48.786

40,2%

Totaal naar programma's

112.963

121.278

100,0%

Totaal naar investeringen

15.655

14.595

n.v.t.

128.618

135.873

n.v.t.

Programma (x € 1.000)

4. Bereikbaarheid

7. Economisch herstel en duurzaamheid
8. Financiën en bedrijfsvoering

Totale capaciteitskosten
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3. De toerekening van de capaciteitskosten aan de operationele doelen is geactualiseerd op basis
van de geactualiseerde werkplanning. Op zichzelf leidt dit alleen tot een neutrale verschuiving
tussen programma's. De 2 belangrijkste verklaringen voor deze verschuivingen zijn: Het
toevoegen van de € 2,2 miljoen t.b.v. inhuur en minder toerekening aan investeringen (2.3.1.F).
Deze 2,2 miljoen is eerst in programma 8 opgenomen en daarna neutraal toegerekend,
voornamelijk naar programma mobiliteit. Daarnaast is de stelpost voor indexeringen van
loonkosten van € 6 miljoen in programma 8 evenredig over alle programma’s verdeeld. Overige
verschuivingen zijn gerelateerd aan de reguliere periodieke actualisatie van de verwachte
capaciteitsinzet voor de programma’s.

Verschuiving toerekening Capaciteitskosten

(Bedragen x €1.000)

Programma 1 – Openbaar Bestuur

1.033

Programma 2 – Klimaat en Milieu

1.287

Programma 3 – Ruimte en Water
Programma 4 – Bereikbaarheid
Programma 5 – Groen
Programma 6 – Economie, Cultuur en Welzijn
Programma 7 – Economisch herstel en duurzaamheid
Programma 8 – Overzicht Financiën en Bedrijfsvoering
Totaal

91
4.387
868
77
-107
-7.636
0
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3 Overzicht per programma
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Programma 1 Openbaar bestuur
Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)
Begroot 2022 voor Eerste begrotingseerste wijziging
wijziging
Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten

Begroot 2022
na eerste
wijziging

21.496

1.381

22.877

-59

-16

-75

21.437

1.365

22.802

1.000

0

1.000

-1.006

-406

-1.412

-6

-406

-412

21.431

959

22.390

Stortingen
1.4.2 Reserve Cofinanciering Europese projecten
Onttrekkingen
1.4.2 Reserve Cofinanciering Europese projecten
Totaal mutaties reserves

Programma Resultaat

1.3.3

Ondermijning tegengaan, weerbaarheid stimuleren
Financiële ontwikkeling

Bedrag
(x
€ 1.000)

UI

Verwerken uitgestelde intentie laatste begrotingswijziging
2021: Ondermijning tegengaan.

Lasten

187 N

1.4.2 Provinciale inzet leveren bij gemeenschappelijke opgaven op Europees, landelijk,
regionaal en lokaal niveau
Financiële ontwikkeling
Bedrag
(x
€ 1.000)
NBN

RESV

Bijstelling van de IPO bijdrage 2022 voor de Kwaliteit van
het Openbaar Bestuur, Werkgeverszaken, Werkbudget,
Compensatie Zeeland en de bijdragen voor de flexpool en
abonnementen en lidmaatschappen. Deze bijstelling volgt
uit de IPO programmabegroting 2022.
Reserve Cofinanciering Europese projecten
Voor de uitvoering van REACT-EU (het vervolg op Kansen voor
West 2) wordt een bijdrage verleend aan de
managementautoriteit (€ 398.000, neutraal, Reserve
Cofinanciering Europese projecten, € 8.000 overige lasten).

Lasten

-245 V

Lasten

406 N

Onttrekking

-406 V
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Capaciteitskosten programma 1 Openbaar bestuur
Financiële ontwikkeling

Bedrag
(x
€ 1.000)

CAP

De toerekening van de capaciteitskosten naar de operationele
doelen is geactualiseerd. Dit leidt tot verschuivingen in de
begrote capaciteitskosten tussen de programma's. Het betreft
een geactualiseerde verdeling over de programma’s.

Lasten

1.033 N
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Programma 2 Klimaat en Milieu
Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)
Begroot 2022 voor Eerste begrotingseerste wijziging
wijziging

Begroot 2022
na eerste
wijziging

Lasten

47.550

10.790

58.340

Baten

-1.610

-1.729

-3.339

45.940

9.061

55.001

8.138

0

8.138

2.1.2 Reserve warmtetransitie

12.423

0

12.423

2.1.3 Reserve Energietransitie

3.967

0

3.967

350

0

350

3.300

0

3.300

0

0

0

319

0

319

-940

-1.428

-2.368

2.1.2 Reserve warmtetransitie

-1.500

-6.520

-8.020

2.1.3 Reserve Energietransitie

-14.908

-513

-15.421

2.1.4 Reserve Circulaire economie

-1.170

0

-1.170

2.2.2 Reserve Gezonde Leefomgeving

-3.400

-67

-3.467

0

0

0

-5.188

-16

-5.204

1.391

-8.544

-7.153

47.331

517

47.848

Saldo van baten en lasten

Stortingen
2.1.1 Reserve duurzame elektriciteit

2.1.4 Reserve Circulaire economie
2.2.2 Reserve Gezonde Leefomgeving
2.2.2 Reserve Verduurzaming bestaande woningvoorraad
2.2.3 Reserve Bodemsanering
Onttrekkingen
2.1.1 Reserve duurzame elektriciteit

2.2.2 Reserve Verduurzaming bestaande woningvoorraad
2.2.3 Reserve Bodemsanering
Totaal mutaties reserves

Programma Resultaat

2.1.1

Opwekking van duurzame elektriciteit bevorderen
Financiële ontwikkeling

Bedrag
(x
€ 1.000)

RESV

Reserve Duurzame Elektriciteit
De begrote uitgaven vanuit de reserve Duurzame Elektriciteit
worden met € 1,4 miljoen verhoogd:

Lasten

1.428 N

Onttrekking

- 1.428 V

Wind
- Voor de subsidie Bijdrage onderzoek vogelvriendelijke
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windturbine op de lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling
wordt een kasraming opgenomen van € 100.000.
- Voor inpassing nieuwe windbeleid en juridisch advies wordt
een kasraming opgenomen van € 150.000.
Zon
- Voor de subsidie Schooldakrevolutie op de lijst subsidies
buiten uitvoeringsregeling wordt een kasraming opgenomen
van €120.000.
- Voor de proceskosten bij Zon wordt € 108.000 opgenomen.
Dit is onder andere voor de ontwikkelen tool zonnedakje en
octrooikosten SolaRoad.
Regionale Energie Strategieën (RES)
- Voor de RES nemen we €530.000. Dit is het budget dat we bij
de Laatste begrotingswijziging 2021 hebben afgeraamd.
- Voor procesparticipatie wordt een kasraming opgenomen van
€ 210.000. Deze gelden zijn ter ondersteuning van de
gemeenten in de procesparticipatie in zoekgebieden. Dit draagt
bij aan zorgvuldige participatie in het vervolgproces zoals
gevraagd in Motie M135-2020.
- Voor ruimtelijke samenhang en meervoudig ruimtegebruik
wordt een kasraming opgenomen van € 210.000. Deze gelden
zijn ter stimulering van initiatiefnemers op het gebied van
meervoudig ruimtegebruik/benutten van koppelkansen als op
het gebied van ruimtelijke kwaliteit bij initiatieven binnen RES
zoekgebieden, zoals gevraagd in Motie M125-2020 en M1262020.

2.1.2

Bijdragen aan de warmtetransitie
Financiële ontwikkeling

Bedrag
(x
€ 1.000)

RESV

Reserve Warmtetransitie
De begrote uitgaven vanuit de reserve Warmtetransitie worden
met € 6,5 mln. verhoogd:
•

Voor de Subsidie Stimulerend Energietoezicht
Bedrijven (SEB) Noord-Holland 2021 1717309/1717312
wordt een kasraming opgenomen van € 4 miljoen. Het
totale subsidiebedrag is € 8 miljoen. Bij de Tweede
begrotingswijziging wordt gekeken of er nog eens € 4
miljoen opgenomen moet worden.

•

Voor de UVR warmtetransitie gebouwde omgeving NH
wordt een kasraming opgenomen van € 1.130.000.

Lasten

7.339 N

Onttrekking

- 6.520 V

Baten

- 819 V
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2.1.3

•

Voor de Subsidie aan de waterschappen op de lijst
subsidies buiten uitvoeringsregeling wordt een
kasraming opgenomen van € 150.000.

•

Voor de kosten van Geothermie worden lasten
geraamd van € 1.755.000. Dit is € 1.350.000 voor
scanonderzoek, € 115.000 voor de projectleider en
€ 290.000 voor proceskosten. Hiervoor ontvangen we
€ 783.000 van de provincie Flevoland. Het resterende
bedrag wordt onttrokken uit de reserve € 972.000.

•

Voor de warmteadviseur intentieovereenkomst HAL
worden lasten opgenomen van € 60.000. € 24.000
wordt opgenomen uit de reserve en € 36.000
ontvangen we van externe partijen.

•

Voor inhuur energieconsultant (€ 151.000) en inhuur
projectleider (€ 93.000) voor glastuinbouw wordt een
kasraming opgenomen van € 244.000.

Borgen van de energie infrastructuur en bijdragen aan de waterstoftransitie
Bedrag

Financiële ontwikkeling

(x
€ 1.000)
RESV

Reserve Energietransitie
De begrote uitgaven vanuit de reserve Energietransitie worden
met € 0,5 miljoen verhoogd:

Lasten

513 N

Onttrekking

- 513 V

- Voor de inzet van de projectleider van Waterstof wordt een
kasraming opgenomen van € 113.000.
- Voor de proceskosten van Energie-infrastructuur wordt een
kasraming opgenomen van € 280.000. Dit is onder ander voor
Netwerk evenement en programmering net.
- Voor de uitvoeringsregeling regievoering
tranformatorstations en tracés 2021 GS nota
1742844/1742845 wordt een kasraming opgenomen van
€ 120.000.

2.2.1

VTH taken uitvoeren en coördineren
Financiële ontwikkeling

Bedrag
(x
€ 1.000)

BN

Voor de VTH taken voor Tata Steel is per jaar € 1 miljoen extra
beschikbaar gesteld. Bij de begroting 2022 is dit per abuis 2
keer opgenomen. Daarom wordt € 1 miljoen teruggeboekt naar

Lasten

-1.000 V
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de algemene middelen.

2.2.2

Gezonde leefomgeving bevorderen
Financiële ontwikkeling

Bedrag
(x
€ 1.000)

NBN

2.2.3

Bijstelling van de IPO bijdrage voor Milieu, Energie en Klimaat.
Deze bijstelling volgt uit de IPO programmabegroting voor
2022.

Lasten

Kwaliteit bodem en ondergrond verbeteren
Financiële ontwikkeling

223 N

Bedrag
(x
€ 1.000)

BN

In 2021 zijn twee incidentele specifieke uitkeringen (SPUK)
ontvangen van het Rijk ten behoeve van bodemsanering
overbruggingsjaar en bodemsanering oude jaren (CINDU).

Lasten

825 N

Baten

-825 V

De uitgaven van de incidentele specifieke uitkering (SPUK) voor
bodemsanering overbruggingsjaar worden voor 2022 ingeschat
op € 325.000 en voor bodemsanering CINDU op € 500.000.
Deze posten waren nog niet opgenomen in de begroting 2022.

Capaciteitskosten programma 2 Klimaat en Milieu
Financiële ontwikkeling

Bedrag
(x
€ 1.000)

CAP

De toerekening van de capaciteitskosten naar de operationele
doelen is geactualiseerd. Dit leidt tot verschuivingen in de
begrote capaciteitskosten tussen de programma's. Het betreft
een geactualiseerde verdeling over de programma’s.

Lasten

1.287 N
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Programma 3 Ruimte en Water
Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)
Begroot 2022 voor Eerste begrotingseerste wijziging
wijziging

Begroot 2022
na eerste
wijziging

Lasten

35.793

636

36.429

Baten

-7.439

-9.071

-16.510

28.354

-8.435

19.919

5.000

0

5.000

3.2.1 Reserve verleende subsidies OD 3.2.1

0

0

0

3.2.3 Reserve Ontwikkeling Havencomplexen

0

0

0

3.2.4 Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling

0

0

0

3.2.4 Reserve verleende subsidies OD 3.2.4

0

0

0

3.2.5 Reserve Afwaardering gronden groen

7.000

0

7.000

0

0

0

1.200

0

1.200

50

0

50

3.4.3 Reserve Klimaatadaptie

1.500

0

1.500

3.5.3 Reserve Waterrecreatie

1.562

0

1.562

-10.680

8.500

-2.180

3.2.3 Reserve Impuls duurzame zeehavens

0

0

0

3.2.3 Reserve Ontwikkeling Havencomplexen

0

-140

-140

-140

0

-140

0

0

0

3.3.1 Reserve Woonbeleid

-1.427

0

-1.427

3.3.2 Reserve Woningbouw

-3.315

-579

-3.894

-1.425

0

-1.425

3.4.3 Reserve Klimaatadaptie

-1.886

-43

-1.929

3.5.3 Reserve Waterrecreatie

-1.393

0

-1.393

-3.954

7.738

3.784

24.400

-697

23.703

Saldo van baten en lasten

Stortingen
3.2.1 Reserve OV-fonds

3.3.1 Reserve Woonbeleid
3.3.2 Reserve Woningbouw
3.4.2

Reserve Meekoppelkansen bij dijkversterking en
kustontwikkeling

Onttrekkingen
3.2.1 Reserve OV-fonds

3.2.3 Reserve Kapitaallasten Investeringen Havencomplexen
3.2.4 Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling

3.4.2

Reserve Meekoppelkansen bij dijkversterking en
kustontwikkeling

Totaal mutaties reserves

Programma Resultaat
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3.1.1

Omgevingsvisie en omgevingswet uitdragen
Financiële ontwikkeling

Bedrag
(x
€ 1.000)

NBN

Bijstelling van de IPO bijdrage voor Duurzame ruimtelijke
ontwikkeling. Deze bijstelling volgt uit de IPO
programmabegroting voor 2022.

Lasten

365 N

UI

Verwerken uitgestelde intentie laatste begrotingswijziging
2021: Omgevingswet.

Lasten

150 N

3.2.1

Bijdragen aan de optimalisering van OV-knooppunten en ketens
Financiële ontwikkeling

Bedrag
(x
€ 1.000)

RESV

Bij OV-knooppunten was € 10 miljoen geraamd voor
subsidieverlening, maar door de BBV regel dat de lasten van
een subsidie boven de € 1,5 miljoen niet in een keer genomen
mogen worden, is deze kasraming afgeraamd met € 8,5
miljoen.

3.2.3

Lasten

- 8.500 V

Onttrekking

8.500 N

Reserve OV fonds, inclusief OV-knooppunten

Visie Noordzeekanaalgebied en havencomplexen realiseren
Financiële ontwikkeling

Bedrag
(x
€ 1.000)

BN

RESV

Voor de ontwikkeling Energiehaven wordt in totaal € 540.000
aan lasten opgenomen. €140.000 wordt onttrokken uit de
reserve Ontwikkeling Havencomplexen en € 400.000
ontvangen we van externe partijen.

Lasten

400 N

Baten

- 400 V

Reserve ontwikkeling Havencomplexen

Lasten

140 N

Onttrekking

-140 V

Voor de ontwikkeling Energiehaven wordt € 140.000
onttrokken uit de reserve Ontwikkeling Havencomplexen.
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3.2.5

Grondbeleid uitvoeren t.b.v. provinciale doelen
Financiële ontwikkeling

Bedrag
(x
€ 1.000)

NBN

Vanwege vertraging in de bestemmingsplanwijziging bij de
gemeente liep een voorgenomen grondtransactie SLP -Zuid
vertraging op in 2021. De hiermee samenhangende baten en
afwaardering/lasten zijn doorgeschoven naar 2022. Voor 2022
heeft dit per saldo positief effect op het resultaat in 2022 van
€ 1,3 mln. ( Baten - € 6.000.000 en Lasten € 4.750.000)

Baten

-6.001V

Lasten

4.698N

Vanwege Corona verwachten we dat aantal inspecties en
daaruit volgende onderhoudswerkzaamheden niet zullen
plaatsvinden (Baten - €1.000 en Lasten - € 52.000).

3.3.2

Bijdragen aan versnelling woningbouwproductie en binnenstedelijk bouwen
Financiële ontwikkeling
Bedrag
(x
€ 1.000)

BN

RESV

In 2021 is de subsidie verleend aan de Gemeente Amsterdam
voor MRA Flexibele schil. Het budget voor deze subsidie is
ontvangen van het Rijk in de vorm van een SPUK. De verwachte
kosten voor het jaar 2022 op deze subsidie zijn € 2.670.000.

Lasten

2.670 N

Baten

- 2.670 V

Reserve woningbouw

Lasten

579 N

Onttrekking

- 579 V

De begrote uitgaven vanuit de reserve Woningbouw worden
met € 0,6 miljoen verhoogd:
•

Voor de kosten van de bouwambassadeur wordt een
kasraming van €40.000 opgenomen. Dit bedrag wordt
overgezet naar de capaciteitskosten van Beleid.

•

Voor de subsidie aan MRA op de lijst subsidies buiten
uitvoeringsregeling voor ASRE wordt een kasraming
van €99.000 opgenomen.

•

Voor de subsidie aan MRA op de lijst subsidies buiten
uitvoeringsregeling wordt een kasraming van €440.000
opgenomen.
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Capaciteitskosten programma 3 Ruimte en Water
Financiële ontwikkeling

Bedrag
(x
€ 1.000)

CAP

De toerekening van de capaciteitskosten naar de operationele
doelen is geactualiseerd. Dit leidt tot verschuivingen in de
begrote capaciteitskosten tussen de programma's. Het betreft
een geactualiseerde verdeling over de programma’s.

Lasten

91 N
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Programma 4 Bereikbaarheid
Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)
Begroot 2022 voor Eerste begrotingseerste wijziging
wijziging

Begroot 2022
na eerste
wijziging

Lasten

278.297

8.296

286.593

Baten

-39.533

-540

-40.073

238.764

7.756

246.520

205

200

405

11.233

10.854

22.087

0

0

0

67

0

67

21.034

0

21.034

0

0

0

4.4.4 Reserve Investeringen Wegen

0

0

0

4.4.4 Reserve Kapitaallasten OV

0

0

0

4.4.4 Reserve Kapitaallasten Wegen

0

0

0

17.207

0

17.207

6.000

0

6.000

0

0

0

427

6.800

7.227

0

0

0

-1.485

-500

-1.985

-55.006

-3.365

-58.371

0

0

0

4.2.1 Reserve OV projecten

-7.567

3.175

-4.392

4.4.2 Reserve Ontwikkeling Provinciale Infrastructuur

-3.820

-17.644

-21.464

0

0

0

-1.230

0

-1.230

-124

0

-124

0

0

0

-27.581

960

-26.621

0

0

0

-7.650

-563

-8.213

Saldo van baten en lasten

Stortingen
4.1.1 Reserve Mobiliteitsbeleid
4.1.2 Reserve Uitvoeren Mobiliteitsbeleid door Derden
4.1.2 Reserve verleende subsidies OD 4.1.2
4.2.1 Reserve OV projecten
4.4.2 Reserve Ontwikkeling Provinciale Infrastructuur
4.4.4

Reserve Kapitaallasten Vervangingsinvesteringen
Kunstwerken

4.4.5 Reserve Groot Onderhoud Wegen
4.4.6 Reserve Groot Onderhoud Vaarwegen
4.4.6 Reserve Kapitaallasten Vaarwegen
4.4.7 Reserve Innovatieve Projecten Mobiliteit
4.4.7 Reserve Kapitaallasten innovatieprojecten
Onttrekkingen
4.1.1 Reserve Mobiliteitsbeleid
4.1.2 Reserve Uitvoeren Mobiliteitsbeleid door Derden
4.1.2 Reserve verleende subsidies OD 4.1.2

Reserve Kapitaallasten Vervangingsinvesteringen
4.4.4
Kunstwerken
4.4.4 Reserve Kapitaallasten OV
4.4.4 Reserve Kapitaallasten Wegen
4.4.4 Reserve Investeringen Wegen
4.4.5 Reserve Groot Onderhoud Wegen
4.4.6 Reserve Kapitaallasten Vaarwegen
4.4.6 Reserve Groot Onderhoud Vaarwegen
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4.4.7 Reserve Innovatieve Projecten Mobiliteit
Totaal mutaties reserves

Programma Resultaat

4.1.1

-2.486

-1.887

-4.373

-50.776

-1.970

-52.746

187.988

5.786

193.774

Mobiliteitsbeleid en -strategie opstellen
Financiële ontwikkeling

Bedrag
(x
€ 1.000)

NBN

RESV

Bijstelling van de IPO bijdrage voor Mobiliteit. Deze bijstelling
volgt uit de IPO programmabegroting voor 2022.

Lasten

-39 V

Reserve Mobiliteitsbeleid

Lasten

500 N

Onttrekking

-500 V

Storting

200 N

•

€ 50.000 minder uitgaven voor
voorlichtingscampagnes Verkeersveiligheid;

•

€ 300.000 meer uitgaven voor data-analyse
verkeersveiligheid. Met deze risico-indicatoren wordt
het voor provincie en gemeenten mogelijk risicovolle
locaties beter in beeld te krijgen en via de
subsidieregeling UVR Klein Infrastructuur beter te
kunnen sturen op effectiviteit (urgente
verkeersveiligheid).

•

€ 250.000 meer uitgaven Werkgeversaanpak regio
Noord-Holland Noord. Dekking is gevonden door een
evenredige verlaging budget Onderzoek
Coalitieakkoord Duurzaam doorpakken.
Werkgeversaanpak NHN (RMP): In Noord-Holland
Noord werkgeversaanpak opstarten om werkgevers te
stimuleren de mobiliteit te verduurzamen.

Onttrekking
De onttrekking aan de reserve Mobiliteitsbeleid worden in
totaal verhoogd met € 500.000 door lagere uitgaven ten laste
van reserve.
Storting
De storting in de reserve Mobiliteitsbeleid is verhoogd met
€ 200.000 door een overheveling vanuit de reserve Uitvoeren
mobiliteitsbeleid door derden ten behoeve van dekking
uitgaven data-analyse verkeersveiligheid.
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4.1.2

Mobiliteitsbeleid met partners uitvoeren
Financiële ontwikkeling

Bedrag
(x
€ 1.000)

NBN

Motie 212-2021 Motie Pontveren Ilpendam en Spaarndam
Bij de Begroting 2022 hebben PS de Motie 212 aangenomen,
waarin voor subsidies aan:

RESV

·

de pont Ilpendam in de periode 2022-2026 jaarlijks een
exploitatiesubsidie van € 80.000 (totaal € 400.000).
beschikbaar wordt gesteld.

·

de pont Spaarnwoude voor elektrificatie van de pont
€55.000 in 2022 beschikbaar wordt gesteld.

Reserve Uitvoeren mobiliteitsbeleid door derden
De uitgave vanuit de reserve Mobiliteitsbeleid door derden
worden met € 3,1 mln. verhoogd. Hier tegenover staat een
hogere onttrekking vanuit de reserve. Het betreft de volgende
wijzigingen

Lasten

135 N

Storting

400 N

Onttrekking

-80 V

Lasten

3.085 N

Onttrekking
Storting

-3.285 V
10.454 N

Infrastructuur € 6,1 miljoen (verhoging)
·

€ 6,1 miljoen voor hogere uitgaven Uitvoeringsregeling
Kleine infrastructuur van € 6,0 miljoen, waarvan € 1,0
miljoen verkeersveiligheid .De ophoging van het budget
UvR Kleine Infrastructuur 2022 van € 1 miljoen betreffen
niet tot besteding gekomen middelen UvR Kleine
Infrastructuur 2021 en € 5,0 miljoen fiets doordat er
vanuit de subsidies voor Regionale fietsnetwerken dekking
is overgeheveld, en € 99.000 voor communicatie.

·

€ 1,9 miljoen minder uitgaven OV Schiphol-AmsterdamAlmere-Lelystad (OV-SAAL); vanwege het vooruitschuiven
van de subsidie aanvragen door gemeenten.

·

o

€ 80.000 meer uitgaven voor aanpassen wegvakken
overweg Comeniuslaan/Zwarteweg;

o

€ 2,0 miljoen minder uitgaven voor
Transformatieloc fietsstalling;

o

€ 300.000 meer uitgaven voor Regionale
fietsroutes;

o

€ 1,0 miljoen minder uitgaven voor Kleine
spoorbomen Hilversum;

o

€ 750.000 meer uitgaven voor Fietsenstalling
Hilversum;

€ 1,3 miljoen meer uitgaven voor Verbindingsweg
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Dorpsstraat – Communicatieweg (Gemeente Zaanstad). In
maart 2021 hebben GS besloten over de maatregelen in het
programma Krommenie, om de overlast van het verkeer op
de bestaande N203 op korte termijn te kunnen aanpakken.
Onderdeel van het programma is een provinciale subsidie
voor de verbinding Dorpsstraat-Communicatieweg in
Assendelft.
·

€ 550.000 meer uitgaven voor Bergerweg Alkmaar
(Integraal Bereikbaarheidspakket Alkmaar);
Subsidiebeschikking is in 2021 niet aangevraagd en lasten
schuiven door.

Fietsinfrastructuur € 2,4 miljoen (verlaging): door herschikking
van het beschikbare budget door niet aangevraagde subsidies
in 2021 en overheveling naar Uitvoeringsregeling kleine
infrastructuur.
·

€ 5,6 miljoen (V) minder uitgaven Regionale
fietsnetwerken; vanwege overheveling naar
Uitvoeringsregeling kleine infrastructuur.

·

€ 1,3 miljoen (N) meer uitgaven voor fietstunnel
Velsertraverse; Subsidiebeschikking is in 2021 niet
aangevraagd en lasten schuiven door.

·

€ 1,3 miljoen (N) meer uitgaven voor Fiets filevrij;
Subsidiebeschikking is in 2021 niet aangevraagd en lasten
schuiven door.

·

€ 100.000 (N) meer uitgaven voor exploitatiesubsidie
pontjes Ilpendam 2021;

·

€ 500.000 (N) meer uitgaven fietspad Corridor AmsterdamHoorn (CAHO; Subsidiebeschikking is in 2021 niet
aangevraagd en lasten schuiven door.

·

€ 1.000 (V) minder uitgaven Pilot deelfiets.

Openbaar vervoer € 1.000.000 (verlaging)
·

€ 1,0 miljoen minder uitgaven Verbetering
toegankelijkheid bushaltes doordat dit bedrag in haar
geheel al in 2021 is besteed.

Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid € 336.000 (verhoging)
·

€ 326.000 meer uitgaven voor Uitvoeringsregeling
Verkeerseducatie door inzet niet tot besteding komende
middelen voorgaande dienstjaren (door lagere vaststelling
subsidies uitvoeringsregeling 2020);
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·

€ 10.000 meer uitgaven voor Uitvoeringsregeling
Doortrappen door inzet niet tot besteding komende
middelen voorgaande dienstjaren (door lagere vaststelling
subsidies uitvoeringsregeling 2020).

Overheveling reserves
- Er wordt € 200.000 overgeheveld vanuit de reserve Uitvoeren
mobiliteitsbeleid door derden naar de reserve mobiliteitsbeleid
voor data-analyse Verkeersveiligheid.

- Er wordt € 10,5 mln. gedoteerd aan de reserve uitvoeren
mobiliteitsbeleid door derden vanuit de reserve Ontwikkelen
provinciale infrastructuur. Het betreft de volgende bedragen:

4.2.1

•

€ 6,5 miljoen voor HOV Huizen;

•

€ 2,7 miljoen voor Zaanbrug.

•

€ 1,3 miljoen voor verbindingsweg Dorpsstraat Communicatieweg (gemeente Zaanstad).

OV-concessies beheren en verlenen
Financiële ontwikkeling

Bedrag
(x
€ 1.000)

RESV

Reserve Projecten Openbaar Vervoer

Lasten

-3.175 V

Onttrekking

3.175 N

OV-projecten € 3,2 miljoen (verlaging)
·

€ 2,2 miljoen minder uitgaven OV Visie Buurtbussen;
doordat nieuwe investeringen 2 jaar zijn uitgesteld om
instroom van ZE buurtbussen mogelijk te maken die
momenteel nog niet beschikbaar zijn.

·

€ 1,0 miljoen minder uitgaven voor Zero Emissie (ZE)
bussen Gooi en Vechtstreek; doordat de totale
investeringsbijdrage over meerdere jaren wordt gespreid.

Onttrekking
De onttrekkingen aan de reserve projecten Openbaar vervoer
worden verlaagd met € 3,2 miljoen door lagere uitgaven ten
laste van de reserve.
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4.3.1

Netwerkmanagement en verkeerskundig beheer uitvoeren
Financiële ontwikkeling

Bedrag
(x
€ 1.000)

NBN

4.4.2

De uitgaven worden met € 952.000 verhoogd. Het betreffen de
volgende wijzigingen:
•

€ 500.000 Gladheidsbestrijding: Zoals ook in de 2e BW
2021 is verwoord is uit de vlootschouw voorjaar 2021
gebleken dat onderhoud en reparatie van diverse
schuivers noodzakelijk is voor zowel de preventieve
als curatieve strooiacties. Naast het in reeds in 2021
extra toegekende budget van 500 K is voor 2022
eenzelfde bedrag voorzien.

•

€ 420.000 Dynamisch verkeersmanagement (DVM)
vaarwegen: Doordat vertraging in de aansluiting van
objecten op de bediencentrale is ontstaan zou er een
meerjarige renteclaim ontstaan met de opdrachtnemer.
Door afstemming over en aanpassing van de
betalingsregeling is dit afgewend. Dit heeft als
consequentie dat toekomstige uitgaven naar voren zijn
gehaald waardoor er in 2022 een overschrijding van
€ 420.000 ontstaat. Bij de volgende begroting zal deze
verschuiving van de lasten in de jaren worden
aangepast in de meerjarenraming.

•

€ 32.000 De kosten van de leaseauto's van de
weginspecteurs stijgen door hogere brandstofkosten
en hogere verzekeringspremies

Lasten

Studiefase verbeter- en uitbreidingsprojecten uitvoeren
Financiële ontwikkeling

952 N

Bedrag
(x
€ 1.000)

RESV

Reserve Ontwikkeling provinciale infrastructuur € 390.000
(verhoging)

Lasten

390 N

Onttrekking

-17.644 V

De uitgaven voor korte termijn maatregeling KrommenieAssendelft zijn verhoogd met € 390.000.

De onttrekkingen aan de reserve Ontwikkeling provinciale
infrastructuur worden verhoogd met € 17,6 miljoen:
·

€ 390.000 verhoging door meer uitgaven ten laste van de
reserve;

·

€ 6,8 miljoen door overheveling naar reserve Innovatieve
31

projecten voor budget Smart Mobility;
·

€ 10,5 miljoen door overheveling naar de reserve Uitvoeren
mobiliteitsbeleid door derden, waarvan:
€ 6,5 miljoen voor HOV Huizen;
€ 2,7 miljoen voor Zaanbrug.
€ 1,3 miljoen voor verbindingsweg Dorpsstraat Communicatieweg (gemeente Zaanstad).

4.4.5

Infrastructuur beheren en in stand houden
Financiële ontwikkeling

Bedrag
(x
€ 1.000)

RESV

4.4.6

Er wordt € 950.000 minder onttrokken aan de reserve groot
onderhoud wegen voor dekking van de gewijzigde capaciteit.
Dit wordt veroorzaakt door een wijziging in de toerekening
van capaciteit aan het onderhoud en beheer vaarwegen, voor
projecten en beheeractiviteiten. Mede daardoor vinden er
verschuivingen plaats van capaciteit naar onderhoud en beheer
vaarwegen.

Onttrekking

960 N

Lasten

-960 V

Vaarwegen beheren en in stand houden
Financiële ontwikkeling

Bedrag
(x
€ 1.000)

RESV

4.4.7

Door een wijziging in de toerekening van capaciteit aan
onderhoud en beheer van vaarwegen, en daardoor gedeeltelijk
verschuivingen van capaciteit vanuit onderhoud en beheer
wegen, wordt € 563.000 meer onttrokken aan de reserve groot
onderhoud van vaarwegen voor dekking van de gewijzigde
capaciteitsbegroting.

Onttrekking

-563 V

Lasten

563 N

Innovatieprojecten infrastructuur uitvoeren
Financiële ontwikkeling

Bedrag
(x
€ 1.000)

BN

In 2021 is een incidentele specifieke uitkering (SPUK)
ontvangen van het Rijk ten behoeve van iDiensten Mobiliteit
(fase 3).

Baten

- 540 V

Lasten

540 N

De uitgaven van de incidentele specifieke uitkering (SPUK) voor
iDiensten fase 3 worden uitgesmeerd over 2021 en 2022.
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RESV

Reserve Innovatieve projecten
•

•

Voor de uitvoering van het nieuwe programma Focus
Smart Mobility 2022-2025 wordt € 6.800.000
overgeheveld van de reserve Ontwikkeling provinciale
infrastructuur naar de reserve Innovatieprojecten
mobiliteit. De onttrekking staat onder O.D. 4.1.2.
vermeld.

Storting

6.800 N

Onttrekking

- 1.887 V

Lasten

1.887 N

Als gevolg van de actualisatie van het kasritme van de
Innovatieve projecten mobiliteit zijn de begrote
uitgaven bijgesteld. De reserve blijft geheel toereikend.

Capaciteitskosten programma 4 Bereikbaarheid
Financiële ontwikkeling

Bedrag
(x
€ 1.000)

CAP

De toerekening van de capaciteitskosten naar de operationele
doelen is geactualiseerd. Dit leidt tot verschuivingen in de
begrote capaciteitskosten tussen de programma's. Het betreft
een geactualiseerde verdeling over de programma’s.

Lasten

4.387 N
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Programma 5 Groen
Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)
Begroot 2022 voor Eerste begrotingseerste wijziging
wijziging
Lasten

Begroot 2022
na eerste
wijziging

140.022

15.931

155.953

-7.392

0

-7.392

132.630

15.931

148.561

25.800

0

25.800

1.014

0

1.014

0

0

0

107

261

368

2.058

0

2.058

0

0

0

5.3.2 Reserve Landschap

3.500

0

3.500

5.3.3 Reserve Cofinanciering Waddenzee

5.000

0

5.000

-55.655

-3.272

-58.927

-70

0

-70

0

0

0

-9.768

0

-9.768

-10.034

-286

-10.320

-3.241

0

-3.241

-896

0

-896

5.3.2 Reserve Landschap

-3.180

-750

-3.930

5.3.3 Reserve Cofinanciering Waddenzee

-9.002

0

-9.002

-54.367

-4.047

-58.414

78.263

11.884

90.147

Baten
Saldo van baten en lasten

Stortingen
5.1.1 Reserve Groen
5.1.1 Reserve Kapitaallasten Groen
5.1.1 Reserve verleende subsidies OD 5.1.1
5.1.2 Reserve Groene Uitweg
5.1.3 Reserve Oostelijke Vechtplassen
5.1.4 Reserve Laag Holland

Onttrekkingen
5.1.1 Reserve Groen
5.1.1 Reserve Kapitaallasten Groen
5.1.1 Reserve verleende subsidies OD 5.1.1
5.1.2 Reserve Groene Uitweg
5.1.3 Reserve Oostelijke Vechtplassen
5.1.4 Reserve Laag Holland
5.2.1 Reserve Uittreding GNR

Totaal mutaties reserves

Programma Resultaat
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5.1.1

Beschermen en ontwikkelen van NNN en Natura-2000 gebieden
Financiële ontwikkeling

Bedrag
(x
€ 1.000)

RESV

Er was een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Provincie
Flevoland, waarbij medewerker van Noord-Holland werk
verrichtten voor Flevoland. Deze DVO is beëindigd per 21
oktober 2021 wat leidde tot een taakstelling bij de provincie
Noord-Holland. Deze taakstelling is nog niet volledig
uitgevoerd, waardoor nu een tijdelijke dekking in 2022 nodig
is van € 900.000 voor deze nog af te bouwen formatieplekken.

Lasten

3.173 N

Onttrekking

-3.173 V

In de gewijzigde capaciteitsbegroting is rekening gehouden
met inzet van ecologen en expertise ten behoeve van
advisering bij de voorbereiding en realisatie van projecten.
Hierdoor wordt € 931.000 meer onttrokken uit de reserve
Groen voor dekking van de gewijzigde capaciteit.
Voor aanvullende capaciteit t.b.v. het Regiebureau NNN,
Verbinden en ontsnipperen en advisering van beleid wordt
€ 1.342.000. onttrokken aan de reserve Groen.

5.1.2

Programma Groene uitweg uitvoeren
Financiële ontwikkeling

Bedrag
(x
€ 1.000)

RESV

Reserve Groene Uitweg

Storting

261 N

Voor projecten Groene Uitweg/ Stelling van Amsterdam is in
het verleden budget overgeheveld van de reserve Groene
uitweg naar de Reserve Stelling van Amsterdam. Er blijkt
€ 261.000 te veel overgeheveld te zijn. Dat wordt nu
teruggestort.

5.1.3

Programma Oostelijke vechtplassen uitvoeren
Financiële ontwikkeling

Bedrag
(x
€ 1.000)

RESV

In de gewijzigde capaciteitsbegroting is rekening gehouden
met inzet van ecologen en expertise ten behoeve van
advisering bij de voorbereiding en realisatie van projecten.
Hierdoor wordt € 286.000 meer onttrokken uit de reserve OVP
voor dekking van de gewijzigde capaciteit.

Lasten

286 N

Onttrekking

-286 V
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5.2.3

Uitvoering geven aan de Wet natuurbescherming
Financiële ontwikkeling

Bedrag
(x
€ 1.000)

NBN

Voor de bijdrage aan BIJ12 voor Vitaal Platteland en Interne
organisatie wordt een budget opgenomen. De stijging van de
bijdrage voor Vitaal platteland (€ 803.000) wordt met name
veroorzaakt door gestegen kosten voor het ‘Interprovinciale
Programma Stikstof en Natuur’ (IPSN). Doordat de totale
begroting van BIJ12 stijgt, worden ook de kosten van de
interne organisatie hoger (€ 415.000). Verwacht wordt dat de
lasten voor de ‘Bijdrage Interne Organisatie’ aan BIJ12 de
komende jaren minimaal op eenzelfde niveau blijven. Uit de
‘IPO Begroting 2022’ blijkt tevens dat het IPO in ieder geval
t/m 2025 de lasten voor ‘Vitaal platteland’ i.v.m. het IPSN op
eenzelfde niveau heeft geraamd. Bij de Begroting 2023 zal
worden voorgesteld beide posten dan ook meerjarig te ramen.

Lasten

1.786 N

Lasten

100 N

De extra inzet van de provincie op het Stikstofdossier zal ook
in 2022 en de jaren daarna onverminderd nodig zijn. Dit
vraagt om extra capaciteit en inhuur van specifieke kennis
(€ 568.000). In lijn met de Begroting van het IPO, die de lasten
voor ‘Interprovinciale Programma Stikstof en Natuur’ (IPSN)
middels hun begrotingspost ‘Vitaal platteland’ in ieder geval
t/m 2025 heeft geraamd én in de verwachting dat extra
inspanning op dit dossier vanuit de provincies in ieder geval
ook t/m 2025 noodzakelijk is, zal bij de Kaderbrief 2023
worden voorgesteld dit bedrag meerjarig te ramen.
UI

In het Coalitieakkoord is er in 2021 € 100.000 beschikbaar
gesteld voor Opvangcentra wilde dieren. Deze € 100.000 is
bedoeld voor een externe adviseur die de wildopvangcentra
van Noord-Holland kan ondersteunen door formats voor
wettelijk verplichte protocollen op te stellen. Omdat het
ministerie van LNV momenteel de Beleidsregels kwaliteit
opvang dieren herziet en dit het wettelijk kader vormt voor de
formats, is het budget nog niet besteed en wordt daarom
voorgesteld dit over te hevelen naar 2022.
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5.3.2

Bijdragen aan regionale samenwerking t.a.v. groen
Financiële ontwikkeling

Bedrag
(x
€ 1.000)

RESV

5.3.3

Overheveling reserves
Vanuit de reserve Landschap wordt € 750.000 naar de Reserve
Stelling van Amsterdam (operationeel doel 6.4.2) overgeheveld
ten behoeve van de Liniedijken.

Onttrekking

-750 V

Balans ecologie en economie Waddengebied nastreven
Financiële ontwikkeling

Bedrag
(x
€ 1.000)

UI

Uitgestelde intentie bijdrage Waddenfonds
Provincie Noord-Holland participeert via een
Gemeenschappelijke Regeling van de provincies NoordHolland, Friesland en Groningen in het Waddenfonds. Op basis
van een Bestuursakkoord uit 2011 tussen de Staat en de
Waddenprovincies werd t/m 2020 de uitkering aan het
Waddenfonds mede namens de provincies rechtstreeks vanuit
het Rijk overgemaakt aan het Waddenfonds. De Algemene
Rekenkamer heeft in 2019 vastgesteld dat dit niet rechtmatig
is. Sinds 2021 maakt het Rijk de provinciale bijdragen daarom
over aan de provincies die het op hun beurt moeten
doorgeleiden naar het Waddenfonds.

Lasten

9.626 N

Provincie Noord-Holland heeft haar aandeel in de bijdrage in
2021 van het Rijk ontvangen. Momenteel ontbreekt echter nog
de juridische grondslag om de bijdrage vanuit Provincie
Noord-Holland over te maken aan het Waddenfonds. Het
wachten is op een daarvoor noodzakelijke wijziging van het
Bestuursakkoord uit 2011, welke momenteel ter goedkeuring
bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ligt. Zodra
deze door partijen is ondertekend kan Provincie NoordHolland de bijdrage 2021 alsnog overmaken aan het
Waddenfonds.
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Capaciteitskosten programma 5 Groen
Financiële ontwikkeling

Bedrag
(x
€ 1.000)

CAP

De toerekening van de capaciteitskosten naar de operationele
doelen is geactualiseerd. Dit leidt tot verschuivingen in de
begrote capaciteitskosten tussen de programma's. Het betreft
een geactualiseerde verdeling over de programma’s.

Lasten

868 N
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Programma 6 Economie, cultuur en welzijn
Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)
Begroot 2022 voor Eerste begrotingseerste wijziging
wijziging
Lasten

Begroot 2022
na eerste
wijziging

37.710

11.662

49.372

-72

-62

-134

37.638

11.600

49.238

6.1.1 Reserve Herstructurering bedrijventerreinen

2.500

0

2.500

6.1.2 Reserve MKB

5.672

0

5.672

6.1.4 Reserve Duurzame Landbouw

0

0

0

6.1.5 Reserve Europese projecten Landbouwsubsidies

0

1.785

1.785

5.051

0

5.051

0

750

750

6.1.1 Reserve Herstructurering bedrijventerreinen

-2.575

-100

-2.675

6.1.2 Reserve MKB

-4.646

-1.110

-5.756

0

-1.785

-1.785

-732

-2.899

-3.631

-5.947

0

-5.947

0

-2.038

-2.038

-677

-5.397

-6.074

36.961

6.203

43.164

Baten
Saldo van baten en lasten

Stortingen

6.4.1 Reserve Monumenten
6.4.2 Reserve SVA/NHW Werelderfgoed
Onttrekkingen

6.1.4 Reserve Duurzame Landbouw
6.1.5 Reserve Europese projecten Landbouwsubsidies
6.4.1 Reserve Monumenten
6.4.2 Reserve SVA/NHW Werelderfgoed
Totaal mutaties reserves

Programma Resultaat

6.1.1

Ruimtelijke vestigingsklimaat bevorderen
Financiële ontwikkeling

Bedrag
(x
€ 1.000)

RESV

Reserve Bedrijfsterreinen
De begrote uitgaven vanuit de reserve bedrijfsterreinen voor
de regeling HIRB plus worden met € 100.000 verhoogd als
gevolg van:
- Verhoging subsidie plafond ad € 125.000 voor de OTW (zie
ook brief aan PS december 2021 uitvoeringsregelingen 2022).
- Verlaging begrote kosten voor Onderzoek regionale visies en
kennisbijeenkomsten met € 25.000.

Lasten

100 N

Onttrekking

-100 V
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6.1.2

Een innovatief klimaat bevorderen
Financiële ontwikkeling

Bedrag
(x
€ 1.000)

RESV

6.1.3

Reserve MKB
De verwachte uitgaven vanuit de reserve MKB worden met
€ 1,110 mln. naar boven bijgesteld. Het betreffen de volgende
wijzigingen:
- Opstartkosten ROM ad 390.000 (50.000 huisvestingskosten
en 340.000 bijdrage ten behoeve van ROM-exploitatie NHN)
- Innovatiefestival ad € 100.000
- European digital innovation hub ad € 150.000
- Additionele uitvoeringskosten MIT regeling ad € 455.000
- Globelizers ad € 15.000

Lasten

1.110 N

Onttrekking

-1.110 V

Een veerkrachtige en duurzame arbeidsmarkt bevorderen
Financiële ontwikkeling

Bedrag
(x
€ 1.000)

UI

6.1.4

Subsidieverlening voor Terra Technica. Als gevolg van de late
aanlevering van de subsidieaanvraag lijkt er geen tijd meer te
zijn om deze toe te kennen in 2021.

Lasten

Een duurzame agrosector behouden en versterken
Financiële ontwikkeling

450 N

Bedrag
(x
€ 1.000)

NBN

RESV

Motie 214 blakende bollen € 50.000 wordt gedekt uit de
algemene middelen.
Overheveling

Lasten

50N

Onttrekking

-1.785 V

Het in de reserve duurzame landbouw geoormerkte som van
€ 1.785.000 voor de verplaatsingsregeling glastuinbouw POP3
wordt overgeheveld naar de reserve Europese projecten
landbouwsubsidies.
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6.1.5

Europese landbouwprojecten co financieren
Financiële ontwikkeling

Bedrag
(x
€ 1.000)

RESV

Overheveling Reserve Europese projecten landbouwsubsidies
Vanuit de reserve duurzame landbouw wordt de geoormerkte
som van € 1.785.000 voor de verplaatsingsregeling
glastuinbouw POP3 overgeheveld naar de reserve Europese
projecten landbouwsubsidies
Reserve Europese projecten landbouwsubsidies
Conform GS nota: Wijziging Uitvoeringsregeling POP3
subsidies Noord-Holland en openstelling diverse onderdelen
van het POP3 2021 wordt voor:
- de openstelling Samenwerking in het kader van EIP 1mln
onttrokken aan de reserve Europese landbouw projecten.
-de openstelling verplaatsingsregeling glastuinbouw 1,785 mln
onttrokken aan de reserve Europese landbouw projecten.

Storting

1.785 N

Lasten

2.899 N

Onttrekking

-2.899
V

Voor RVO uitvoeringskosten wordt € 114.000 additioneel aan
uitgaven begroot. Hiermee komt de begroting overeen met de
opdrachtbevestiging van RVO .

6.2.1

Bovenlokale culturele samenwerking ondersteunen
Financiële ontwikkeling

Bedrag
(x
€ 1.000)

UI

Uitgestelde intentie Noodfonds Cultuur
Conform het GS besluit Proposities voorjaar 2021 noodfonds
sociale infra NHN en MRA (1400571/1685523) zal het restant
van de lager vastgestelde subsidies in 2021 worden
overgeheveld naar 2022 om daar opnieuw te kunnen worden
ingezet voor nood- of herstelmaatregelen binnen de culturele
sector, waaronder een impuls voor professionele nieuwe
makers. Hieraan kan worden toegevoegd het restant van de
lager vastgestelde subsidies in 2022. Indien blijkt dat dit
noodfonds inzake de Covid-19 crisis niet meer nodig is,
vloeien deze middelen automatisch naar het herstelfonds
(motie 42) om in te zetten voor herstel van de culturele
infrastructuur in Noord-Holland.

Lasten

2.147 N
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6.3.3

Investeren in behoud van archeologisch erfgoed
Financiële ontwikkeling

Bedrag
(x
€ 1.000)

NBN

UI

Als provincie zijn we eigenaar van het Kasteel Nuwendoorn.
We zijn voornemens om het beheer van Kasteel Nuwendoorn
af te kopen bij een derde partij die het beheer en onderhoud
dan zal gaan uitvoeren. Dit vraagt een eenmalige afkoopsom
van € 2.100.000 ten laste van 2022. Omdat de beheer- en
onderhoudskosten hierdoor structureel dalen kan het
archeologie budget met ingang van 2023 structureel worden
verlaagd met € 42.000.

Lasten

2.100 N

Uitgestelde intentie Kaap Skil
Verwerken uitgestelde intentie laatste begrotingswijziging
2021 ad € 260.000

Lasten

330 N

Uitgestelde intentie onderwater archeologie
Betreft de gelden besteed aan de inrichting van de maritieme
archeologiezaal (17e eeuw) in Huis van Hilde en de conservatie
van archeologische voorwerpen uit het Palmhoutwrak en het
Schervenwrak. Een deel van de vondsten van het
laatstgenoemde wrak zijn echter nog niet vanaf Texel
ontvangen, hetgeen vertraging inhoudt. Bovendien is de
tentoonstelling inzake Schervenwrak is vanwege corona
uitgesteld.
Er is tevens budget vrijgehouden om een acuut door erosie
bedreigd wrak in de Waddenzee te kunnen beschermen en/of
(deels) op te graven indien hier spoedeisende actie voor nodig
zou zijn. Dit is niet nog het geval. Concreet betekent dit een
uitgestelde investering van € 70.000 van 2021 naar 2022.

6.4.2

UNESCO stelling van Amsterdam behouden en herbestemmen
Financiële ontwikkeling

Bedrag
(x
€ 1.000)

UI

RESV

Verwerken uitgestelde intentie laatste begrotingswijziging
2021: Stichting Forteiland Pampus.
Overheveling reserve Stelling van Amsterdam
- Vanuit de reserve Landschap (operationeel doel 5.3.2) wordt
€ 750.000 naar de Reserve Stelling van Amsterdam
overgeheveld ten behoeve van de Liniedijken.

Lasten

560 N

Storting

750 N

Lasten

1.777 N

Onttrekking

-2.038 V

- Voor projecten Groene Uitweg/ Stelling van Amsterdam is in
het verleden budget overgeheveld van de reserve Groene
uitweg naar de Reserve Stelling van Amsterdam. Er blijkt
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€ 261.000 te veel overgeheveld te zijn. Dat wordt nu
teruggestort.
- Voor de subsidie aan Stichting Liniebreed Ondernemen voor
publiekscommunicatie op de lijst subsidies buiten
uitvoeringsregeling wordt een kasraming opgenomen van
€ 87.000.
- Voor de subsidie aan Regio Gooi- en Vechtstreek voor Nieuwe
werken nieuwe Hollandse waterlinie de lijst subsidies buiten
uitvoeringsregeling wordt een kasraming opgenomen van
€ 490.000.
- Voor de subsidie aan Gemeente Weesp voor Schanzen de lijst
subsidies buiten uitvoeringsregeling wordt een kasraming
opgenomen van € 400.000.
- Voor de subsidie aan Gemeente Gooise Meren voor
Vestingsplein Muiden op de lijst subsidies buiten
uitvoeringsregeling wordt een kasraming opgenomen van
€ 800.000.

Capaciteitskosten programma 6 Economie, cultuur en welzijn
Financiële ontwikkeling

Bedrag
(x
€ 1.000)

CAP

De toerekening van de capaciteitskosten naar de operationele
doelen is geactualiseerd. Dit leidt tot verschuivingen in de
begrote capaciteitskosten tussen de programma's. Het betreft
een geactualiseerde verdeling over de programma’s.

Lasten

77 N
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Programma 7 Economisch herstel en duurzaamheid
Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)
Begroot 2022 voor Eerste begrotingseerste wijziging
wijziging
Lasten

17.425

690

18.115

0

-797

-797

17.425

-107

17.318

0

0

0

-17.425

0

-17.425

-17.425

0

-17.425

0

-107

-107

Baten
Saldo van baten en lasten

Begroot 2022
na eerste
wijziging

Stortingen
7.1.1 Reserve Economisch Herstel & Duurzaamheid
Onttrekkingen
7.1.1 Reserve Economisch Herstel & Duurzaamheid
Totaal mutaties reserves

Programma Resultaat

7.1.1

Economisch herstel en duurzaamheid bevorderen
Financiële ontwikkeling

Bedrag
(x
€ 1.000)

BN

Van het Rijk hebben we budget ontvangen voor het
Ontzorgingsprogramma RVO. Hiervoor nemen we de baten en
lasten op. We verwachten in 2022 € 797.000 uit te gaan geven.

Lasten

797 N

Baten

- 797 V

Capaciteitskosten programma 7 Economisch herstel en duurzaamheid
Financiële ontwikkeling

Bedrag
(x
€ 1.000)

CAP

De toerekening van de capaciteitskosten naar de operationele
doelen is geactualiseerd. Dit leidt tot verschuivingen in de
begrote capaciteitskosten tussen de programma's. Het betreft
een geactualiseerde verdeling over de programma’s.

Lasten

-107 V
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Programma 8 Overzicht Financiën en
bedrijfsvoering
Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)
Begroot 2022 voor Eerste begrotingseerste wijziging
wijziging
Lasten

Begroot 2022
na eerste
wijziging

86.120

-2.641

83.479

Baten

-457.102

-4.074

-461.176

Saldo van baten en lasten

-370.982

-6.715

-377.697

1.553

0

1.553

0

0

0

4.100

0

4.100

-1.317

-1.166

-2.483

-782

0

-782

8.2.3 Reserve GO-gelden

-1.500

-788

-2.288

8.2.5 Algemene Reserve

-27.988

-12.650

-40.638

-25.934

-14.604

-40.538

-396.915

-21.319

-418.234

Stortingen
8.1.8 Reserve Bedrijfsvoering
8.1.8 Reserve Huisvesting
8.2.5 Algemene Reserve
Onttrekkingen
8.1.8 Reserve Bedrijfsvoering
8.1.8 Reserve Huisvesting

Totaal mutaties reserves

Programma Resultaat

8.1.2

Uitkering provinciefonds
Financiële ontwikkeling

Bedrag
(x
€ 1.000)

NBN

De algemene uitkering van het provinciefonds is op basis van
de septembercirculaire € 3.400.000. Dit wordt verklaard door
een hoger accres als gevolg van hogere verwachte
Rijksuitgaven.

Baten

-3.402 V

Dit komt onder andere door een hogere geraamde loon- en
prijsontwikkeling in de Macro Economische Verkenning (MEV
raming) van het Centraal Planbureau. Het kabinet heeft
daarnaast vanaf 2022 aanvullende middelen uitgetrokken voor
een aantal beleidsterreinen, waaronder voor
klimaatmaatregelen. Daarnaast zijn de kosten voor het
compenseren van de gedupeerden van de kinderopvangtoeslag
opwaarts bijgesteld. Ook andere uitgaven zoals die in de zorg
en de EU-afdrachten zijn opwaarts bijgesteld
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BN

8.1.8

In de algemene uitkering van het provinciefonds is een
bijdrage opgenomen dat bedoeld is voor de implementatie en
uitvoering van de Wet Open Overheid (WOO). Het gaat om een
bedrag van €342.000 in 2022. Deze ontvangst is neutraal met
de hogere uitgaven in 8.1.8 Overhead.

Baten

Overhead
Financiële ontwikkeling

-342 V

Bedrag
(x
€ 1.000)

NBN

BN

Bijstelling van de IPO bijdrage voor Gemeenschappelijke
Beheersorganisatie. Deze bijstelling volgt uit de BIJ12
programmabegroting voor 2022.

Lasten

163 N

In de algemene uitkering van het provinciefonds is een
bijdrage opgenomen dat bedoeld is voor de implementatie en
uitvoering van de Wet Open Overheid (WOO). Het gaat om een
bedrag van € 342.000 in 2022. De uitgaven die hiermee zijn
gemoeid worden bij deze Eerste Begrotingswijziging 2022
meegenomen en zijn neutraal met de ontvangst in het
provinciefonds (zie hiervoor OD 8.1.2). Een deel van de
uitgaven heeft betrekking op de inzet van extra personeel.

Lasten

342 N

Lasten

70 N

Lasten

339 N

Onttrekking

-1.166 V

Lasten

1.166 N

Per 1-1-2022 wordt het bestuursbureau voor de
recreatieschappen bij de provincie NH ondergebracht. De extra
overheadkosten die hierdoor ontstaan worden vergoed door de
recreatieschappen.
De doorwerking van de CAO-afspraken over 2021 leiden tot
hogere loonkostenlasten in 2022. Voor deze extra kosten
wordt voor een bedrag van € 339.000 dekking gevonden uit de
stelpost indexering (zie OD 8.2.1 Stelposten).
RESV

Reserve bedrijfsvoering

•

Uit de reserve bedrijfsvoering worden incidentele
bedrijfsvoeringskosten gedekt. Voor 2022 verwachten
we meer initiatieven op het gebied van I-projecten uit
te voeren. Tevens worden extra kosten gedekt, die als
afronding en borging van het project Financiële
Hygiëne, in 2022 optreden om de financiële functie
kwalitatief en kwantitatief te versterken. Dit krijgt
primair binnen en vanuit de sector financiën zijn
beslag, waarvoor een ontwikkel- en inrichtingsplan is
opgesteld.
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8.2.1

Stelposten
Financiële ontwikkeling

Bedrag
(x
€ 1.000)

BN

8.2.2

De doorwerking van de CAO-afspraken over 2021 leiden tot
hogere loonkosten in 2022. Voor deze extra kosten wordt voor
een bedrag van € 339.000 dekking gevonden uit de stelpost
indexering. De hogere kosten zijn opgenomen onder Overhead.

Lasten

Bedrijfsvoering realiseren
Financiële ontwikkeling

-339 V

Bedrag
(x
€ 1.000)

BN

NBN

De loon- en overheadkosten die PNH gaat maken voor de
medewerkers van het bedrijfsbureau (GS besluit van 28
september 2021) krijgen wij vergoed van de recreatieschappen.
De overhead kosten van € 70.000 zijn geraamd op OD 8.1.8.
Door verschuiving van inzet van capaciteit ten behoeve van
investeringsprojecten naar inzet ten behoeve van beheer- en
onderhoudsprojecten en -activiteiten, is een bedrag van
€ 1.362.000 aan de capaciteitskosten toegevoegd ten laste van
het rekeningresultaat ter dekking van de gewijzigde
capaciteitsbegroting.

Baten

-330 V

Lasten

260 N

Lasten

2.206 N

Door aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt met als gevolg
hiervan stijgende inhuurkosten, wordt € 844.000 aan de
capaciteitskosten toegevoegd ten laste van het
rekeningresultaat ter dekking van de gewijzigde
capaciteitsbegroting.

8.2.3

Decentrale arbeidsvoorwaarden
Financiële ontwikkeling

Bedrag
(x
€ 1.000)

RESV

Reserve GO-gelden
Het is de bedoeling om in 2022 de reserve GO-gelden volledig
af te wikkelen. Hierover vindt overleg plaats met het
georganiseerd overleg.

Onttrekking

-788 V

Lasten

788 N
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8.2.5

Algemene reserve beheren
Financiële ontwikkeling

Bedrag
(x
€ 1.000)

NBN

Bij de begrotingsbehandeling 2022 hebben PS een tweetal
moties ingediend met als dekking het vrij te besteden deel in
de algemene reserve en het begrotingssaldo. Het berekend vrij
te besteden deel van de algemene reserve bedraagt € 100.000.
Dit bedrag wordt in 2022 ingezet ter dekking van de moties.

Onttrekking

-100 V

UI

Bij de laatste begrotingswijziging 2021 is € 1.488.000
afgeraamd t.b.v. uitgestelde intenties die doorschuiven naar
2021. Bij deze Eerste begrotingswijziging wordt voorgesteld
aanvullende uitgestelde intenties toe te voegen voor een
bedrag van in totaal € 12.3 mln. Bij de resultaatbestemming
van de jaarrekening zal worden voorgesteld dit bedrag te
storten in de algemene reserve zodat deze middelen in 2021
alsnog kunnen worden besteed aan de doelen waarvoor deze
in 2021 reeds beschikbaar waren gesteld. Het totale bedrag aan
uitgestelde intenties van € 13,75 mln. wordt bij deze EBW 2022
onttrokken aan de algemene reserve en toegevoegd aan de
begroting voor 2022.

Onttrekking

-13.550 V

BN

Voor de VTH taken voor Tata Steel is gedurende 4 jaar € 1
miljoen extra beschikbaar gesteld via de Algemene reserve. Bij
de begroting 2022 is dit per abuis 2 keer opgenomen. Daarom
wordt er nu weer € 1 miljoen teruggeboekt.

Onttrekking

1.000 N

Capaciteitskosten programma 8 Overzicht Financiën en bedrijfsvoering
Financiële ontwikkeling

Bedrag
(x
€ 1.000)

CAP

De toerekening van de capaciteitskosten naar de operationele
doelen is geactualiseerd. Dit leidt tot verschuivingen in de
begrote capaciteitskosten tussen de programma's. Het betreft
een geactualiseerde verdeling over de programma’s.

Lasten

-7.636 V
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4 Lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling
Toelichting
In de Algemene wet Bestuursrecht is geregeld op welke grondslagen de provincie subsidie kan
verstrekken. Naast het subsidiëren op basis van uitvoeringsregelingen (wettelijk voorschrift,
bevoegdheid hiervoor ligt bij Gedeputeerde Staten), kan onder andere subsidie worden verstrekt
met de provinciale begroting als juridische grondslag: de zogenoemde lijst buiten
uitvoeringsregeling, een bijlage bij de begroting. Op deze lijst worden beoogde
subsidieontvangers met naam, projectnaam en (maximale) hoogte van de te verstrekken subsidie
opgenomen.
De lijst wordt bij vaststelling en wijziging van de begroting vastgesteld door Provinciale Staten en
biedt daarmee de juridische grondslag voor het verstrekken van deze subsidies door
Gedeputeerde Staten;
De lijst omvat subsidies waarvoor geen uitvoeringsregeling beschikbaar is maar die wel bijdragen
aan de provinciale doelen. In de eerste kolom (OD) op de lijst staat aangegeven aan welk
operationeel doel van de begroting het gesubsidieerde project bijdraagt. De uitgaven (lasten) die
voor de subsidie begroot zijn, zijn onderdeel van de begrote uitgaven binnen het betreffende
operationele doel waaraan de subsidie is gekoppeld. De wijzigingen op deze lijst betreffen dus
enkel wijzigingen in de juridische grondslag voor GS om subsidies te kunnen verstrekken en niet
een wijziging in de begroting zelf.
De lijst wordt iedere begrotingsbehandeling aangepast. Nieuwe subsidieaanvragers en projecten
worden toegevoegd, projecten waarvan zeker is dat die in het lopende begrotingsjaar (nog) geen
doorgang vinden worden verwijderd en soms wordt de hoogte van de te verstrekken subsidie
aangepast of vindt een aanpassing van de gegevens van de subsidieontvanger plaats. Deze
aanpassingen blijven gedurende het hele jaar zichtbaar op de lijst. Aan het einde van het jaar, bij
de laatste begrotingswijziging is als het ware de definitieve lijst bekend.
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Programma 1 Openbaar bestuur
OD
Naam subsidie aanvrager

1.1.3

Amsterdam Smart City

Max subsidie
2022

Gewijzigd

€ 100.000

Nieuw

€ 60.000

Nieuw

Toelichting: Subsidie om als grote partner deel
te kunnen nemen aan het kennisnetwerk
Amsterdam Smart City
1.3.3

Gemeente Huizen: bestuurlijk Interventieteam
Toelichting: In het bestuurlijk interventieteam
bundelen gemeenten de krachten door
gezamenlijk overlast en complexe
handhavingskwesties aan te pakken. Het
bestuurlijk interventieteam sluit aan bij de
doelstellingen van de Agenda Weerbaar NoordHolland; namelijk een bijdrage leveren aan de
versterking van lokale weerbaarheid. In het
bestuurlijk interventieteam werken meerdere
gemeenten samen. Hierdoor wordt de lokale
uitvoeringskracht vergroot, de
informatiepositie versterkt en wordt lokaal
steviger opgetreden tegen de ondermijnende
criminaliteit. Deze werkwijze past daarmee
geheel binnen de opgave om ondermijnende
criminaliteit tegen te gaan vanuit een
maatschappelijke opgave waarbij samen en
vooral integraal werken effectief is.
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Programma 2 Klimaat en Milieu
OD
Naam subsidie aanvrager

2.1.1

OCAP BV/CO2 vervloeier en lokaal
distributienetwerk voor glastuinbouwgebieden
Alton en Het Grootslag

2.1.1

Stichting Wageningen Research, Onderzoek
biodiversiteit bij zonneparken Ecocertified

Max
subsidie
2022

Gewijzigd

€ 3.000.000

€ 62.500

Nieuw

€ 120.000

Nieuw

Op basis van een literatuurstudie uit 2018 van
de WUR, in opdracht van de provincies
Groningen en Noord Holland, bleek dat er
onvoldoende wetenschappelijk onderbouwde
documentatie bestaat over de effectrelatie
tussen zonneparken en biodiversiteit. In 2019
zijn, op initiatief van de provincie Noord
Holland verkenningen begonnen voor een
vervolgonderzoek met als doel de
wetenschappelijke gegevens te verzamelen. Via
de IPO werkgroep SHINE is de betrokkenheid
van de gezamenlijke provincies besproken.
Uiteindelijk bleken acht provincies bereid
vervolgonderzoek met een bijdrage te
ondersteunen. Het onderzoek richt zich op de
effecten van zonneparken op de biodiversiteit
(bovengronds leven en ondergronds organisch
stof gehalte). Het doel van het onderzoek is het
komen tot richtlijnen voor een ecologisch
verantwoord ontwerp en beheer van
zonneparken. Het onderzoek omvat € 4.6 mln.
waarvan €2.6 mln. door de RVO wordt
gesubsidieerd. Naast de bijdragen van de
overige partners dragen de acht provincies
gezamenlijk € 0,5 mln. bij: per deelnemende
provincie is dat € 62.500,-. Dit bedrag wordt
als subsidie toegekend aan de Stichting
Wageningen Research, die als penvoerder de
regie heeft over het totale onderzoek en in elke
deelnemende provincie subsidie aanvraagt.
2.1.1

Stichting Schooldakrevolutie, de
schooldakrevolutie in Noord-Holland
Naar aanleiding van een onafhankelijk
evaluatie- en adviesrapport omtrent het
provinciale stimuleringsbeleid voor zonneenergie, is besloten om de samenwerking met
Stichting Schooldakrevolutie voort te zetten in
de vorm van een tweede subsidieverstrekking.
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Deze keuze is onderdeel van een bredere
herijking van het stimuleringsbeleid voor
zonne-energie, waarover u per brief
(1538217/1656280, d.d. 20 juli 2021) reeds
bent geïnformeerd. Non-profit organisatie
Stichting Schooldakrevolutie ondersteunt en
ontzorgt gemeenten en schoolbesturen in de
verduurzaming van schoolgebouwen. In NoordHolland heeft de stichting dat in 2019 en 2020
al gedaan namens de provincie. In 2021 kwam
de aanpak van Stichting Schooldakrevolutie als
‘beste uit de test’ naar voren n.a.v. het
eerdergenoemde onafhankelijke evaluatie- en
adviesrapport. Het succes wordt deels
verklaard doordat de stichting lokaal goed is
geworteld bij gemeenten en scholen.
2.1.1

Gemeente Alkmaar, Aanvullend onderzoek
energieleverende geluidschermen.

€ 15.000

Nieuw

€ 100.000

Nieuw

€ 300.000

Nieuw

Aanvullend onderzoek energieleverende
geluidschermen
Toelichting: Gemeente Alkmaar is bezig met
een pilot voor de ontwikkeling van een
energieleverend geluidscherm. De provincie is
hierbij betrokken als co-financier omdat de
inzichten uit deze pilot waardevol zijn voor de
mogelijke opschaling van energieleverende
geluidschermen elders in de provincie. Voor
het uitvoeren van enkele aanvullende
onderzoeken is overeengekomen dat de
provincie een bijdrage levert van €15.000,-.
2.1.1

Provincie Groningen, Bijdrage onderzoek
vogelvriendelijke windturbines
Windmolens hebben effect op natuur. Vogels
en vleermuizen worden soms slachtoffer. Mede
daarom werken we samen met het Rijk, NWEA,
TenneT, Vogelbescherming Nederland,
Zoogdiervereniging en de Natuur en Milieu
Federaties samen in een traject: de
Natuurinclusieve Energietransitie. Een van de
doelen van dit traject is om gericht onderzoek
te doen om de kennis over vogels en
vleermuizen waar mogelijk te vergroten.

2.1.1

Bijdrage omschakelen obstakelverlichting
Bijdrage voor de aanpassing van bestaande
windparken. Obstakels met een hoogte van 150
meter of meer; die dienen voor de veiligheid
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van de luchtvaart op grond van internationale
regelgeving voorzien te zijn van verlichting.
Om de ervaren overlast in de nachtperiode van
de verlichting te verminderen wordt in de
landelijke projectgroep obstakelverlichting met
alle betrokkenen gewerkt aan oplossingen. Op
dit moment wordt de methode van
naderingsdetectie besproken. Dit zorgt er voor
dat de verlichting alleen gaat branden als een
luchtvaartuig de windturbines nadert.
Naderingsdetectie kan plaats vinden op basis
van signalen van een radar van het windpark
of de transponders in luchtvaartuigen.
2.1.2

Dutch Data Association (DDA), Ondersteuning
versnelling restwarmteprojecten datacenters

2.1.3

New Energy Coalition, Lidmaatschap

€ 40.000
€ 300.000

Nieuw

€ 204.750

Nieuw

New Energy Coalition is een brede
kenniscoalitie van overheden, kennis- en
onderwijsinstellingen en bedrijven die een
sleutelrol spelen in de energietransitie. De
stichting New Energy Coalition fungeert als
aanjager en verbinder om partners en andere
partijen bijeen te brengen, projecten mede op
te zetten en in voorkomende gevallen ook
mede uit te voeren. Daarbij hebben zij ook een
eigen business school (Energy Delta Institute)
om professionals op te leiden en trainen. New
Energy Coalition verbindt partijen om
samenwerkingen te creëren die zorgen voor
een versnelde overgang naar een duurzame
energie-economie. Deze samenwerkingen –
‘coalities’ – bestaan uit bedrijven,
overheden/ngo’s en kennisinstellingen. Daarin
heeft New Energy Coalition steeds wisselende
rollen; van organisator, coördinator tot
kennispartner. Naast het verbinden van
partijen en het creëren van coalities, delen zij
de opgedane kennis in de coalities met de
buitenwereld. Door als provincie partner te
worden van de New Energy Coalition kunnen
we er voor zorgen dat er meer capaciteit
beschikbaar komt voor de uitvoering van het
waterstofprogramma NHN en voor
ondersteuning van de Taskforce, spoor Smart
Energy Systems.
2.1.4

GEM A4 zone west beheer CV, virtueel
energiesysteem
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In de Haarlemmermeer is de
transportcapaciteit op het elektriciteitsnet
beperkt. Nieuwe bedrijven kunnen daarom
geen elektriciteit krijgen. Op het
bedrijventerrein Schiphol Trade Park (STP) zijn
al bedrijven gevestigd die wel een
netaansluiting hebben. In het project gaan
nieuwe en bestaande bedrijven in een virtueel
netwerk elektriciteit delen waardoor de totale
vraag naar transportcapaciteit van het hele
bedrijventerrein lager is. De subsidie zal
worden ingezet om een businesscase op te
stellen en om juridisch advies in te winnen.
2.1.4

C-creators, uitvoeren activiteiten om circulair
bouwen te stimuleren

2.2.1

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Ecologische
effecten van thermische energie uit
oppervlaktewater (TEO) installaties

2.2.1

OD NZKG, omgevingsbeleid

€ 70.000
€ 150.000

€ 76.000
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Programma 3 Ruimte en Water
OD
Naam subsidie aanvrager

3.2.1

Gemeente Hilversum, Herontwikkeling
stationsgebied Hilversum

Max subsidie
2022

Gewijzigd

€ 5.000.000

Nieuw

Het gaat om verdichting rondom het station.
Het plan omvat daarnaast de verplaatsing van
het busstation, fietsenstallingen, het realiseren
van langzaam verkeer routes en de inrichting
van het stationsplein. Onze bijdrage heeft
betrekking op het optimaliseren ketenreis,
beter benutten van de bestaande ruimte
rondom stationsgebieden en het verbeteren
van de kwaliteit van de leefomgeving.
3.2.2

Stichting Ondersteuning Omgevingsraad
Schiphol (SOORS)

€ 112.500

3.2.3

Stichting projectbureau Noordzeekanaalgebied

€ 230.000

Nieuw

Subsidie ten behoeve van het zorg dragen voor
een kwalitatief hoogwaardige en duurzame
woon- en leefomgeving in het NOVI-gebied
NZKG met oog op hiermee samenhangende
opgaven waaronder ten minste wordt verstaan
klimaatadaptatie, verduurzaming, stikstof,
energietransitie, circulaire economie, transitie
landbouw, bodemgesteldheid, logistiek,
verstedelijking en krimp.
3.3.1

Vereniging Dorpswerk Noord-Holland,
Toekomstplan voor dorp en dorpshuis

€ 40.767

3.3.2

Gemeente Weesp, Bloemendalerpolder

€ 2.170.000

3.3.2

Gemeente Zaanstad, Knooppunt Kogerveld

€ 2.775.000

3.3.2

MRA, Amsterdam School of Real Estate,
opleiding Integrale gebiedsontwikkeling

€ 99.000

Nieuw

Bij vaststelling van het Masterplan wonen is
subsidie beschikbaar gesteld om bij gemeenten
de kennis van gebiedsontwikkeling te
versterken, door cofinanciering van een
opleiding bij de Amsterdam School of Real
Estate. De opleiding richt zich specifiek op
Noord-Holland en Flevoland, ook de
bouwambassadeur en de kernteams
versnelling zijn hierbij betrokken. De subsidie
van NH is alleen voor ambtenaren van NoordHollandse gemeenten.
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3.3.2

Gemeente Amsterdam, Organisatiekosten MRA

€ 440.000

Nieuw

€ 25.000

Nieuw

€ 120.000

Nieuw

Subsidie voor uitvoering flexibele schil, inhuur
expertise en versnellingsmaatregelen, door
bouwambassadeur en het kernteam versnelling
van de MRA. Deze acties zijn afgesproken in
Versie 1 van het Masterplan Wonen.
3.3.2

Gemeente Amsterdam, MRA, ontwikkeling
uniforme methodiek
Subsidie voor de ontwikkeling van een
uniforme methodiek, voor de MRA en
provincie NH, met gemeenschappelijke doelen
en prestatie-indicatoren. Doel van deze
methodiek is de (prestatie) uitvraag voor
nieuwbouw duurzaam en toekomstbestendig
én meer uniform te maken, zodat het beter en
sneller toepasbaar is voor marktpartijen.

3.4.3

Wageningen University & Research,
WWW.veiligheidslandschappen (Waarderijke,
Waterrijke en Water.veiligheidslandschappen)
Het kennisproject richt zich op het
toekomstbestendig inrichten van de
Nederlandse (water)landschappen: met een
goed ruimtelijk ontwerp van het landschap
zodat ze systeem-georiënteerd, natuurlijker,
klimaatrobuuster en waarderijker worden. Dit
doen we door in provincie Noord-Holland een
praktijkcase uit te werken voor Noordzee en
waddenkust. We willen hierbij
planningsinstrumenten ontwikkelen die de
korte termijnen van ‘nu’ (2030) en ‘straks’
(2050) beter kunnen afstemmen op inzichten
over het ‘later’ (2100) en ‘ooit’ (na 2150).

3.5.1

Fresh-M, verzamelen gegeven zoet-, zout en
grondwater

3.5.2

PWN, zoetwatermaatregelen

€ 300.000
€ 1.500.000

Nieuw

Vanuit het deltafonds ontvangen we budget
voor zoetwatermaatregelen. Dit budget zetten
we in de vorm van een subsidie door aan PWN.
3.5.3

Gemeente Hoorn, Maaien waterplanten IJmeerMarkermeer

3.5.3

Recreatieschap Spaarnwoude
Toelichting: aanvullende financiering t.b.v.
elektrificeren pontveer de Opstapper

€ 72.600
€
55.000

Nieuw
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3.5.3

Sportvisserij Midwest Nederland, pilotproject
loodvrij vissen

€ 60.000

Nieuw

Toelichting: Uitvoering van de Visie
Waterrecreatie/duurzaamheid. Bijdragen aan
de uitvoering van de Greendeal Sportvisserij
door het instellen van 1 tot 3 pilotlocaties
loodvrij vissen en daarbij het ter beschikking
stellen van loodvrij materiaal en bijbehorende
publiciteit. Een en ander in samenwerking met
Sportvisserij Midwest Nederland, de lokale
hengelsportvereniging en/of terreinbeheerder
en mogelijk het betreffende waterschap.
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Programma 4 Bereikbaarheid
OD
Naam subsidie aanvrager
4.2.1

Regionaal Overlegorgaan
Consumentenbelangen Openbaar
Vervoer,Bijdrage 2022

4.1.2

Gemeente Huizen,Intergraal inpassingsplan
HOV Huizen

Max subsidie
2022

Gewijzigd

€ 50.000

€ 2.200.000

gewijzigd

€ 6.490.000

In kader van het iMPI wordt het krediet HOV in
’t Gooi verlaagd met € 6,49 miljoen.De reden is
dat de gemeente HOV-gerelateerde maatregelen
als onderdeel van het Integraal Inpassingsplan
in eigen opdracht zal gaan uitvoeren. De
hiervoor beschikbare middelen in het project
HOV in ’t Gooi worden op deze wijze via een
subsidie beschikbaar gesteld aan de gemeente.
De provincie verleent op deze manier één
integrale subsidie voor het integraal
inpassingsplan HOV Huizen, ook bekend als
‘Oost-West as HOV Huizen’ en heeft zo ook één
financiële verantwoordingslijn voor de
gemeente
4.1.2

Gemeente Zaanstad; Rondweg Assendelft
Verbindingsweg Dorpsstraat-Communicatieweg
(rondweg Assendelft)

€ 1.300.000

gewijzigd

In het coalitieakkoord is er een
leefbaarheidsfonds van 11 miljoen beschikbaar
gesteld. Dit leefbaarheidsfonds is bedoeld om
de leefbaarheid rondom de N203 (en
onderliggend wegennet) bij Krommenie te
verbeteren. Begin 2021 is er een
maatregelenpakket vastgesteld dat de provincie
samen met de gemeente Zaanstad en de VRA
gaat oppakken. De gemeente Zaanstad is
voornemens om een verbindingsweg tussen de
Communicatieweg en de Dorpsstraat in
Assendelft aan te leggen. Deze verbindingsweg
moet het verkeer op de Communicatieweg en
de overlast die er mee gemoeid is verminderen,
en de doorstroming te verbeteren.
4.1.2

Gemeente Alkmaar: Bergerweg

€ 550.000

4.1.2

Gemeente Alkmaar: Haven Boekelermeer

€ 7.500.000

4.1.2

Vervoerregio Amsterdam: N516 AVANT

€ 4.500.000

4.1.2

Gemeente Zaanstad:

€ 240.000

gewijzigd
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Duurzaamheidsmaatregelen Zaanbrug
duurzaamheidsmaatregelen
Wijziging bestaat alleen uit naamswijziging.
4.1.2

Gemeente Zaanstad: Zaanbrug meerkosten

€ 2.664.172

nieuw

€ 452.250

nieuw

€ 209.634

nieuw

€ 180.000

nieuw

€ 55.000

nieuw

€ 1.300.000

nieuw

€ 1.305.300

nieuw

€ 159.441

nieuw

€ 2.750.000

nieuw

'Meerkosten voor realisatie conform besluit
iMPI2022-2029
4.1.2

Gemeente Haarlem: Doorfietsroute
Kennemerland
Subsidie is niet in 2021 aangevraagd, wordt
verwacht in 2022

4.1.2

Gemeente Velsen: Doorfietsroute
Kennemerland
Subsidie is niet in 2021 aangevraagd, wordt
verwacht in 2022

4.1.2

Gemeente Landsmeer: Pont Ilpendam
Uitvoering van PS motie 212

4.1.2

Gemeente Velsen: Pont Spaarnwoude
Uitvoering van PS motie 212

4.1.2

Gemeente Velsen: Velsertraverse
Gemeente heeft subsidie niet in 2021
aangevraagd en is doorgeschoven naar 2022

4.1.2

Gemeente Haarlemmermeer: realisatie F200
A'dam-H'lem
Gemeente heeft niet tijdig de subsidie aanvraag
kunnen aanvragen, subsidie is daarom
doorgeschoven naar 2022

4.1.2

Gemeente Haarlem: realisatie F200 A'damH'lem
Subsidie is niet in 2021 aangevraagd, wordt
verwacht in 2022

4.1.2

Gemeente Hilversum: Fietsstalling station
Gemeente heeft aanpassing niet meer in 2021
kunne uitvoeren, daarmee is de subsidie naar
2022 verschoven

4.1.2

Gemeente Gooisemeren: Regionale fietsroutes

€ 375.000

nieuw

4.1.2

Gemeente Gooisemeren: Stationsweg aanpassen

€ 500.000

nieuw

Gemeente heeft aanpassing niet meer in 2021
kunne uitvoeren, daarmee is de subsidie naar
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2022 verschoven
4.1.2

Gemeente Gooisemeren: Wegvak overweg
aanpassen

€ 80.000

nieuw

€ 2.075.000

nieuw

€ 300.000

nieuw

€ 500.000

nieuw

Gemeente had eerder aangegeven dit project
naar verwachting in 2021 in te dienen,
verwachting is nu 2022. Daarmee is de subsidie
ook verschoven.
4.1.2

Gemeente Heiloo: Aansluiting A9/Heiloo
Subsidie is niet in 2021 aangevraagd, wordt
verwacht in 2022

4.1.2

Gemeente Den Helder: Project KVSS
Renovatie Boerenverdrietbrug

4.1.2

Gemeente Den Helder: Project KVSS
Verplaatsen jachthaven/museumhaven
Willemsoord
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Programma 5 Groen
OD

Naam subsidie aanvrager

5.1.1

Gemeente Schagen, Boskerpark realisatie NNN inrichting
(NHN16)

5.1.1

Stichting Bovenlanden Aalsmeer; Groene As fase 3 en 4,
inrichtingskosten

Max subsidie
2022

Gewijzigd

€ 247.000
€ 1.491.700

Nieuw

€ 520.000

Nieuw

Toelichting: doorgeschoven van 2021 naar 2022
5.1.1

Stichting Bovenlanden Aalsmeer; Groene As fase 5,
inrichtingskosten
Toelichting: doorgeschoven van 2021 naar 2022

5.1.1

Landschap Noord-Holland, NNN inrichting Zandpolder
(NHN17)

€ 350.000

5.1.1

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Uitgeesteren Heemskerkerbroek

€ 700.000

5.1.1

WUR/Deltares, Living lab Koopmanspolder

€ 120.000

Nieuw

Toelichting: Beschermen en ontwikkelen NNN en N2000
5.1.1

Toelichting: Aanpak groen kapitaal uitvoeren
5.1.1

Nieuw

Natuur en milieufederatie, Kennisnetwerk natuurinclusief
€ 150.000

Nieuw

Urgenda, MeerBomenNu
Toelichting: Aanpak groen kapitaal uitvoeren

€ 50.000

5.1.2

Gemeente Gooise Meren, Aanlegplaatsen trekvaart Muiden

€ 420.000

5.1.2

Gemeente Gooise Meren , Biodiversiteit kernen

€ 70.000

5.1.2

LTO-projecten, Boer actief in de Groene Uitweg

€ 80.000

5.1.2

Gemeente Gooise Meren, Entree Muiden

5.1.2

Natuurmonumenten, Horstermeer landschapsbeleving

5.1.2

Staatsbosbeheer, klimaatbos Diemerscheg fase 2

€ 1.354.500
€ 63.910
€ 500.000

Gewijzigd

Toelichting: Toelichting: Fase 1 (50K) is in 2021 niet gelukt
en wordt nu samengevoegd met fase 2.
5.1.2

Natuurmonumenten, Linielandschap fort Nigtevecht

5.1.2

Gemeente Gooise Meren, Muiden Noord-West

5.1.2

Rijksmuseum Muiderslot, Buitenruimte Muiderslot fase 2

5.1.2

Regio Gooi en Vechtstreek, Natuurboulevard 2.0

€ 1.050.000

5.1.2

Stichting Monumentenbezit, Recreatieve kwaliteit 'sGraveland

€ 1.800.000

€ 48.895
€ 1.850.000
€ 457.000

Gewijzigd
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Toelichting: subsidieontvanger was Gemeente Wijdemeren.
5.1.2

Gemeente Amsterdam, Rondje Diemerscheg

5.1.2

Gemeente Diemen, Ecologische verbindingen Diemerscheg
Toelichting: Een goede ecologische verbinding langs de
westoever van het Amsterdam Rijnkanaal in Diemen en
Gooise Meren, waarbij drie knelpunten zijn aangepakt:
twee onderdoorgangen van snelwegen en de
onderdoorgang van de spoorbrug Weesp.

€ 70.000
Nieuw
€ 70.000

5.1.2

Regio Gooi en Vechtstreek, Vaarnetwerk

€ 142.500

5.1.2

Gemeente Gooise Meren, Waterpoort Vecht

€ 265.000

5.1.4

Recreatie Noord-Holland; Vitaal Platteland Alkmaarder- en
Uitgeestermeer

5.1.4

Agrarische natuurvereniging Water, Land en Dijken, Boeren
tegen bodemdaling regio Assendelft

€ 1.020.000
€ 69.000

Nieuw

Toelichting: werving van deelnemers en het doen van
voorbereidende onderzoeken
5.1.4

Nieuw

Agrarische natuurvereniging Water, Land en Dijken
Toelichting: Oprichten studieclub en nemen van
maatregelen bodemdaling

€ 300.000

5.2.1

Goois natuurreservaat, participantenbijdrage NoordHolland

€ 896.000

5.2.1

Gebiedscoöperatie Noord-Holland Zuid, professionalisering
werkprocessen

€ 25.000

5.2.1

Stichting Natuurcollectief Noord-Holland, Begeleiding
kleine natuurbeheerders

€ 35.000

5.2.1

ANV Water Land en Dijken, Biodiversiteit in agrarisch
gebied

€ 100.000

Nieuw

Toelichting: uitvoering voor de doelen van het masterplan
biodiversiteit.
5.2.3

5.3.2

Faunabeheereenheid, faunabeleid van de provincie NoordHolland

Nationaal Park Zuid-Kennemerland, uitvoeren van de
jaarlijkse activiteitenplan

€ 1.270.000

Gewijzigd
€ 167.789

Toelichting: eenmalige verhoging voor 2022 omdat de
parken vier pilots binnen het project de Duintuinen gaan
uitvoeren. Was 5.2.2
5.3.2

Nationaal Park Duinen van Texel, uitvoeren van de
jaarlijkse activiteitenplan.

Gewijzigd
€ 173.530
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Toelichting: eenmalige verhoging voor 2022 omdat de
parken vier pilots binnen het project de Duintuinen gaan
uitvoeren. Was 5.2.2
5.3.1

Landschap Noord-Holland, Uitvoering Programma
'Betrekken bij Groen'

€ 708.000

Gewijzigd

€ 70.000

Nieuw

Toelichting: was 5.3.2
5.3.2

Recreatie Noord-Holland, Beleving Oer-IJ, E-bikeroute
Toelichting:

5.3.3

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier,
Waddenbaai fase 1 (Noordkop)

€ 6.762.000

Toelichting: verbeteren van de vismigratie en het herstel
van populaties diadrome vissoorten in Noord-Holland
Noord en het vergroten van de waarde van het Amstelmeer
voor wadvogels
5.3.3

Green Shipping Beunschip

€ 441.073

Nieuw

€ 405.529

Nieuw

€ 200.000

Nieuw

Toelichting: In 10 jaar naar een ‘schone’ en CO2 neutrale
scheepvaart op de Waddenzee; pilot beunschip
5.3.3

Green Shipping Baggerschip
Toelichting: In 10 jaar naar een ‘schone’ en CO2 neutrale
scheepvaart op de Waddenzee; pilot neutrale scheepvaart
op de Waddenzee; pilot baggerschip

5.3.3

Waakvogels
Toelichting: monitoring (aanwezigheid, foerageergedrag,
conditie en overleving) vertelt wat de impact is van
herstelmaatregelen en projecten in de waddenzeeregio, op
de vogels die we volgen
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Programma 6 Economie, Cultuur en Welzijn
OD
Naam subsidie aanvrager

6.1.1

Glasvezelnetwerk Hollands Kroon B.V.
Toelichting: Garantstelling voor de lening die
nodig is voor de aanleg van het
glasvezelnetwerk in Hollands Kroon.

6.1.1.

Gemeente Zaanstad, regionale
detailhandelsvisie Zaanstreek-Waterland

Max subsidie
2022

Gewijzigd

€ 12.200.000

€10.000

Nieuw

€10.000

Nieuw

Toelichting: Bijdrage voor de totstandkoming
van de regionale detailhandelsvisie ZaanstreekWaterland.
6.1.1

Gemeente Uithoorn, regionale
detailhandelsvisie Amstelland-Meerlanden
Toelichting: Bijdrage voor de totstandkoming
van de regionale detailhandelsvisie AmstellandMeerlanden

6.1.3

TerraTechnica.Inholland Alkmaar, lerend
innoveren
Toelichting: Bevordering van lerend innoveren
technische scholing.

€ 450.000

6.1.3

RPA/ONHN Skillsaanpak NHN

€ 100.000

Vervallen

€ 100.000

Vervallen

€150.000

Nieuw

Toelichting: Bevordering vaardigheden in
technische en technologische beroepen voor
inclusieve arbeidsmarkt.
6.1.3

St Hoger Onderwijs Nederland te Den Haag,
locatie Hogeschool Inholland te Alkmaar/
Werkplaats digitaal ondernemen
Toelichting: Werkplaats van publiek-private
samenwerking en dient voor versnellen
digitalisering.

6.1.3

Clusius College, bestuur en ondersteunende
diensten, Alkmaar
Toelichting: RIF Smart Technology, t.b.v. cofinanciering realisatie practoraat

6.1.4

Greenport Aalsmeer/programmabureau

€150.000

Toelichting: Samenwerkingsverband
glastuinbouw regio Aalsmeer.
6.1.4

Greenport Aalsmeer/uitvoeringsprogramma

€100.000

Toelichting: Projecten op gebied van ruimtelijke
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clustering,versterking en verduurzaming
glastuinbouw.
6.1.4

Greenport Noord-Holland Noord
/programmabureau

€ 165.000

Toelichting: Samenwerkingsverband agrosector
regio Noord-Holland Noord.
6.1.4

Greenport Noord-HollandNoord/uitvoeringsprogramma

€ 100.000

Toelichting: Projecten op gebied van
versterking en verduurzaming agrosector.
6.1.4

Greenports Nederland/programma

€ 150.000

Toelichting: Landelijk samenwerkingsverband
agrosector.
6.1.4

Stichting Vertify Zwaagdijk, veldlab
bloembollen

€ 50.000

Gewijzigd

Toelichting: Project-innovatie en
verduurzaming bollenteelt.
6.1.4

Stichting Voedsel Verbindt/programmabureau

€ 125.000

Toelichting: Het faciliteren van het regionaal
organiserend vermogen op
voedselvraagstukken.
6.1.4

Stichting Voedsel Verbindt/uitvoeringsagenda
2020-2023

€ 400.000
€150.000

Gewijzigd

Toelichting: Het stimuleren van regionale korte
keten projecten.
6.1.4

Stichting Foodvalley/programmabureau TPC

€ 20.000

Toelichting: Het stimuleren van de
eiwittransitie van dierlijk naar plantaardig.
6.1.5

Aeres Hogeschool/lectoraat bodem

€ 50.000

Toelichting: Het brengen en verbinden van
bodemkennis naar de boerenpraktijk.
6.2.1

St Plein C
Toelichting: Schade als gevolg van corona.

6.2.1

St NMF/Steunpunt Monumenten & Archeologie

€ 20.000

Nieuw

€ 6.800

Nieuw

€ 34.366

Nieuw

Toelichting: Schade als gevolg van corona.
6.2.1

Mooi Noord-Holland/Steunpunt Monumenten &
Archeologie
Toelichting: Schade als gevolg van corona.

6.2.1

Plein C

€750.000
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Toelichting: Uitvoering programma
Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024
6.2.1

Probiblio

€ 3.464.240

Toelichting: Uitvoering van de provinciale
wettelijke taken in het bibliotheekstelsel.
6.3.1

Mooi Noord-Holland/Steunpunt M&A

€ 180.864

Toelichting: Uitvoering wettelijke taken en
provinciaal beleid m.b.t. monumenten en
archeologie.
6.3.1

Mooi Noord-Holland/Steunpunt M&A

€ 279.136

Toelichting: Uitvoering wettelijke taken en
provinciaal beleid m.b.t. monumenten en
archeologie.
6.3.2

Molenfederatie

€ 15.000

Toelichting: Projectsubsidie voor het
organiseren van o.a. de Molencontactdag.
6.3.2

Noord-Hollands Archief / verhalenplatform
Oneindig Noord-Holland.

€ 124.000

Toelichting: Voor een breed publiek ontsluiten
van cultuurhistorische verhalen uit NoordHolland via verhalenplatform Oneindig NoordHolland.
6.3.3

Museum Kaap Skil

€ 800.000

Toelichting: Ten behoeve van de presentatie
van de Palmhoutwrak-collectie.
6.3.3

Nationale Monumentenorganisatie (NMO)

€ 2.100.000

Nieuw

Toelichting: Overdracht kasteelterrein
Nuwendoorn
6.4.1

ROP Midden West

€ 17.000

Toelichting: In het kader van de aanschaf van
een beweegbare brug over de slotgracht voor de
beveiliging van het kasteelterrein.
6.4.1

Nationale Monumentenorganisatie (NMO)

€48.000

Nieuw

Toelichting: In het kader van de aanschaf van
een beweegbare brug over de slotgracht voor de
beveiliging van het kasteelterrein.
6.4.2

Gemeente Gooise Meren/ Vestingsplein Muiden

6.4.2

Stichting Liniebreed Ondernemen,
publiekscommunicatie

€ 800.000
€ 87.000
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6.4.2

Gemeente Weesp, Schanzen

€ 400.000

6.4.2

Regio Gooi- en Vechtstreek, Nieuwe werken
nieuwe Hollandse waterlinie

€ 490.000

6.4.2

Stichting Forteiland Pampus, bijdrage Erfgoed
Deal

€ 560.000

Nieuw

Toelichting: Stichting Forteiland Pampus heeft
plannen om het forteiland te verduurzamen en
heeft hiervoor een subsidie-aanvraag gedaan bij
de Erfgoed Deal. Deze aanvraag is gehonoreerd
en de provincie heeft in de december circulaire
2020 een bijdrage van € 560.000, - van het rijk
voor de verduurzamingsplannen ontvangen.
Via een subsidie buiten uitvoeringsregeling
keren wij deze bijdrage aan de Stichting
Forteiland Pampus uit.
6.5.1

Vereniging Dorpswerk Noord-Holland

€ 60.000

Toelichting: De provincie stimuleert de vitaliteit
van gemeenschappen. Via Dorpswerk worden
initiatieven ondersteund op het gebied van
leefbaarheid en sociale samenhang.
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Programma 7 Economisch Herstel en Duurzaamheid
OD
Naam subsidie aanvrager

7.1.1

Techport IJmond, Om- en bijscholing Duurzame
technologie.

Max subsidie
2022

Gewijzigd

€ 380.000

Nieuw

€ 100.000

Nieuw

€ 100.000

Nieuw

€ 100.000

Nieuw

€ 100.000

Nieuw

€ 30.000

Nieuw

€ 100.000

Nieuw

€ 450.000

Nieuw

€ 250.000

Nieuw

€ 250.000

Nieuw

€ 150.000

Nieuw

Het vergroten van de zijinstroom van de technische sector,
nodig voor de klimaatopgave.
7.1.1

Koninklijke Metaalunie, Servicepunt techniek coördinatie
Noord-Holland,
Om- en bijscholing duurzame technologie nodig voor de
klimaatopgave.

7.1.1

RPA-NHN, Servicepunt techniek Noord-Holland-Noord
Om- en bijscholing duurzame technologie nodig voor de
klimaatopgave.

7.1.1

Vakschool technische installaties (VTI), Servicepunt
techniek Groot Amsterdam
Om- en bijscholing duurzame technologie nodig voor de
klimaatopgave.

7.1.1

Servicepunt techniek Utrecht/Amersfoort, Servicepunt
techniek Gooi en Vecht
Om- en bijscholing duurzame technologie nodig voor de
klimaatopgave.

7.1.1

DudokXP-Infrabindt-Horizon College/Leerwijkcentrum
Energie
MBO studenten verbinden aan maatschappelijke opgaven.

7.1.1

Huis van het werk, RPA-NHN, match Noord-Holland-Noord
Matchen op werk naar techniek op basis van skills.

7.1.1

Hogeschool/ Universiteit van Amsterdam, Pilot MKBDigitale Circulaire werkplaats
Studenten helpen bedrijven op weg naar circulariteit.

7.1.1

3DMakerszone BV, Haarlem, SmartsMakersAcademy: MKB
skillsroute
Bedrijven en hun medewerkers orienteren op nieuwe
technologie en benodigde skills.

7.1.1

ROC Horizon College e.a., Hoorn, Entree in beweging
Duurzaam ontwikkelen kwetsbare groepen onderwijsarbeidsmarkt.

7.1.1

ROC Horizon College e.a , Hoorn, Ontzorg de zorg
Ontwikkelen en toepassen van technologie in de (ouderen)
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zorg.
7.1.1

Bouwmensen, gemeenschappelijke restauratie opleiding
van en met ROC’s.

€ 250.000

Nieuw

€ 450.000

Nieuw

€ 550.000

Nieuw

€ 250.000

Nieuw

€ 100.000

Nieuw

€ 3.000.000

Nieuw

Het ontwikkelen van een specialistische kopstudie
restauratie op MBO niveau.
7.1.1

RPA-NHN ism Greenport-NHN, Inclusieve leer- werklocaties
en trajecten
Ontwikkelen duurzame aanpak inclusieve leer-werklocaties

7.1.1

Duurzaam Bouwloket, Versnelling
renovatieopgave door klantreisoptimalisatie en
benutting slimme meterdata.
Energieloketten begeleiden particuliere
woningeigenaren bij het verduurzamen van
hun woning. Hierbij doorlopen zij diverse
stappen -de klantreis genaamd- voordat zij
besluiten of zij maatregelen laten uitvoeren.
Bij iedere stap in de reis vallen
woningeigenaren af. Met dit project wordt
onderzocht hoe de klantreis kan worden
verbeterd zodat aan het einde van de reis,
meer woningeigenaren besluiten maatregelen
te treffen. Omdat binnen Noord-Holland de
meeste huishoudens een slimme meter
hebben, wordt tevens nagegaan of slimme
meter data hier een positieve bijdrage aan
kunnen leveren.

7.1.1

Stichting cultuur en ondernemen, NoordHollandse Cultuurlening
Bijdrage aan de beheerskosten van de NoordHollandse Cultuurlening voor de periode 2022
t/m 2034. De leenfaciliteit is een uitwerking
van het Economisch herstel- en
duurzaamheidsfonds.

7.1.1

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord,
verduurzaming Boekelermeer 2.0
Project om bedrijventerrein Boekelermeer
verder te verduurzamen d.m.v.
systeemintegratie van warmte, groen gas en
groene elektriciteit en het oprichten van een
Local Energy Management Platform.

7.1.1

Stichting cultuur en ondernemen, NoordHollandse Cultuurlening
Noord-Hollandse Cultuur lening voor de
periode 2022 t/m 2024. De leenfaciliteit is en
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uitwerking van het Economisch herstel- en
duurzaamheidsfonds.
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