Schriftelijke beantwoording vragen die nog open stonden na de technische vragenronde op 30 mei
over de Jaarstukken 2021

Vragen D66

Blz. 20.
In deze coalitieperiode gaat de provincie zowel online als offline continu in gesprek, bijvoorbeeld via
sociale media, tijdens bijeenkomsten op door de provincie gesponsorde evenementen, en door bij
scholen op bezoek te gaan. De provincie vergroot de participatie van bewoners, bijvoorbeeld door
middel van inwonerspanels, participatiecampagnes en (online) platforms.

Over welke onderwerpen hebben wij inwonerspanels, participatiecampagnes en (online) platforms
gehad?

Antwoord:
Sinds vorig jaar werkt een Statenwerkgroep Participatie met leden van PS, GS en de ambtelijke
organisatie aan uitgangspunten voor participatie. Deze worden later dit jaar door PS vastgesteld.
Daarmee krijgt de provincie Noord-Holland een vertrekpunt voor diverse vormen van
participatie. Op basis van de uitgangspunten wordt een werkwijze gemaakt voor de ambtelijke
organisatie.

Terwijl hieraan wordt gewerkt, zijn inwoners wel op allerlei onderwerpen betrokken bij wat de
provincie doet. Dit geldt voor zowel de beleidsvormende als de uitvoerende fase. Daarvan is nog
geen centraal overzicht, maar hierbij enkele voorbeelden. Er is participatie georganiseerd bij
verschillende NNN-trajecten via onder andere inwonerbijeenkomsten. Ook bij diverse infraprojecten
wordt in de planfase geparticipeerd. Zo wordt bij de N247 Broek in Waterland samen met inwoners,
ondernemers en andere belanghebbenden de mogelijkheid voor een onderdoorgang van de weg
onderzocht. Rondom het traject HOV Noordwijk-Schiphol vond een combinatie plaats van digitale
participatie en bijeenkomsten in het echt. Zo konden inwoners in twee rondes o.a. op een
interactieve kaart reageren op ontwerpvoorstellen en daar zijn al meer dan honderd reacties op
gekomen. Bij het project Koopvaardersschutsluis zijn inwoners juist betrokken bij de vraag hoe de
overlast beperkt kon worden. Daar is een omvaarroute uitgekomen die ervoor zorgt dat de sluis open
kan blijven.

Vanwege de coronamaatregelen die in de afgelopen jaren golden is de toegevoegde waarde van
digitale participatie nog duidelijker geworden. Momenteel werkt de provincie ook aan het in huis
halen van een eigen digitale platform waardoor de combinatie tussen ‘analoge’ en digitale
participatie nog vaker gedaan kan worden, omdat daar meer en andere doelgroepen mee bereikt
worden. Er wordt nu gezocht naar een geschikte pilot.

Blz. 21.
Ook wordt de communicatie meer geconcentreerd rond
5 thema’s, waarvan uit onderzoek blijkt dat Noord-Hollanders die het belangrijkst vinden.

Welke onderwerpen vinden onze bewoners het belangrijkst?

Antwoord:
We willen in onze communicatie meer focus aanbrengen door beter aan te sluiten bij de behoefte
van alle stakeholders in Noord-Holland. Dat betekent niet dat we over sommige onderwerpen niet
meer communiceren, maar wel dat we een aantal thema’s scherper uitlichten. Het gaat om: wonen,
natuur, klimaat - energie, mobiliteit en economie. Deze thema’s zijn gebaseerd op onderzoek, het
coalitieakkoord, en de actualiteit.

Blz. 194.
Onderdeel kostendekkendheid van de leges. Waarom zijn de leges niet kostendekkend? Wanneer
worden deze kostendekkend?

Antwoord:
De kostendekkendheid van de leges zijn gebaseerd op de gemiddelde tijdsbesteding van een
vergunningsaanvraag. De gemiddelde tijdsbesteding wordt jaarlijks door de omgevingsdiensten aan
Provincie Noord-Holland doorgegeven. Uitgaande van deze gemiddelde tijdsbesteding zijn de
tarieven per vergunningsaanvraag kostendekkend.

Het verschil tussen de totale opbrengst van de leges ten opzichte van de gemaakte kosten in het jaar
heeft verschillende oorzaken:
•
•
•

Een verschil in jaar waarin de leges worden afgegeven (in 2022 vergunning en aanslag) en het
jaar waarin de kosten worden gemaakt (in 2021 kosten voor behandelen aanvraag), en/of;
De werkelijke tijdsbesteding wijkt in enig jaar af ten opzichte van de geraamde gemiddelde
tijdsbesteding voor een vergunningsaanvraag. Dit is ook de reden dat jaarlijks naar de
gemiddelde tijdsbesteding wordt gekeken, en/of
In een aantal gevallen zijn afspraken met andere overheden gemaakt over de te hanteren
tarieven en de eventuele compensatie op deze (lagere) tarieven. Deze legestarieven zijn niet
kostendekkend. Voorbeelden zijn de tarieven wadlopen en enkele tarieven in het kader van
de Wet Natuurbescherming. Bij de vaststelling van de legesverordening 2020, in december
2019, hebben PS besloten de legestarieven, voor zover die nog niet kostendekkend waren,
gefaseerd in 3 jaar te verhogen. Deze nadere afspraken met andere overheden zijn bij de
behandeling van de legesverordening benoemd als uitzonderingen.

Vraag CU

Blz. 37.
Het aantal bedrijven dat deelgenomen heeft aan onze stimuleringsprogramma’s is fors lager. Als
reden is genoemd dat de CIRCO-track biomassa naar 2022 is verplaatst. Is dat de enige reden?

Antwoord:
Er is een verkeerde tekst in de jaarstukken gekomen. De juiste tekst moet zijn:
Door de Corona maatregelen zijn sommige plannen uitgesteld zodat bijeenkomsten later fysiek
kunnen worden georganiseerd. Ook had de doelgroep (ondernemers) andere prioriteiten door de
gevolgen van de maatregelen.

Vraag Liberaal NH

Blz. 67.
In het overzicht op pagina 67 zijn de onttrekkingen volgens de ontwerpbegroting € 170 mln. De
actuele begroting is met een bedrag van € 391 mln veel hoger. Ook de realisatie in de jaarrekening is
met € 374 mln hoger. Waardoor is het verschil te verklaren?

Antwoord:
Tijdens de Technische sessie PS is door Liberaal NH onderstaande vraag gesteld over de
onttrekkingen reserves op programma 4 Bereikbaarheid. In de beantwoording is een antwoord
gegeven over het verschil tussen de jaarrekening en de actuele begroting. De werkelijke lagere
onttrekkingen reserves hangen direct samen met lagere werkelijke (door de reserves gedekte) lasten.
De belangrijkste oorzaken zijn vermeld vanaf pagina 206 van de jaarrekening.

In aanvulling op dit antwoord geven wij hierbij een schriftelijk antwoord op de vraag over het verschil
tussen de ontwerpbegroting en de actuele begroting. Het verschil tussen de ontwerpbegroting en de
actuele begroting wordt voornamelijk veroorzaakt door een vrijval van € 175 mln uit de reserves
kapitaallasten. In de Eerste begrotingswijziging 2021 is in PS besloten voor de financiering van een
aantal voorstellen een bedrag van € 175 miljoen te laten vrijvallen uit de reserves kapitaallasten.

