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We hebben “het aantal vaste medewerkers” uit
de vraagstelling geïnterpreteerd als “het aantal
ambtenaren”, en “het aantal
flexibele/ingehuurde medewerkers” als “het
aantal externen”. Met deze interpretatie kunnen
we PS het volgende overleggen:

Olthof

Liberaal
NH

12

‘in de overheid is het aantal banen relatief het
meest gestegen, met ruim 2000 banen, 3%’.
Hoe is dit voor de provincie Noord-Holland zelf?
Is er een overzicht te maken van het aantal vaste
en flexibele / ingehuurde medewerkers,
beginnend bij 2018, 2019, 2020, 2021 (en evt
2022)? Naar aantal banen en percentage groei?

Ja, we groeien. Met gemiddeld 2,1% per jaar.

In de afgelopen twee jaar is een aantal externen
overgegaan op een contract als ambtenaar.
Daarom is er sprake van een toename van 11,7%
ambtenaren in 2020, en een afname van 29,6%
externen.
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EFB

Grethe
van
Geffen

Dividendopbrengst Alliander: er is grote moeite
om alles rond elektriciteit op orde te krijgen.
bovendien loopt de nota voor consumenten op.
Hoe verhoudt zich dit tot een overheid die
dividend krijgt van Alliander? Zou ipv het
uitkeren van dividend ook gekozen kunnen
worden voor bijvoorbeeld het herinvesteren van
winsten en/of het verlagen van nota’s voor onze
burgers en ondernemers, of kan dat niet? hoe
zitten dat soort afspraken en regels in elkaar?

Over dividenduitkeringen zijn geen specifieke
regels. Wel wordt in de tariefsopbouw rekening
gehouden met een redelijke vergoeding voor het
kapitaal. Over de keuzes hieromtrent is vorig
jaar in de voordracht bij de lening aan Alliander
het volgende opgemerkt:

Olthof

Liberaal
NH

20

“Alternatieve opties voor het versterken van het
eigen vermogen van Alliander zijn minder
wenselijk. Alliander geeft zelf aan dat inhouding
van dividend een optie is, maar dat dit minder
gewenst is omdat aandeelhouders een
vergoeding dienen te krijgen voor het verstrekte
kapitaal. Bovendien zou dat een gat slaan in de
begrotingen van de aandeelhouders (voor de
provincie Noord-Holland bedroeg het dividend
de afgelopen vijf jaar gemiddeld € 10 miljoen
per jaar). Uitstel van het investeringsprogramma
is ook een optie, maar is zeer ongewenst
vanwege de noodzakelijke investeringen in de
energietransitie en de urgentie van vervanging
van oude kabels en leidingen”.

3

EFB

Liberaal
NH

Grethe
van
Geffen

21-22

Lening Alliander: de lening heeft een
rentepercentage van 2,075%. Zoals de kaderbrief
al beschrijft, zijn er grote onzekerheden rond
zaken als inflatie. Betekent dit (vooralsnog
theoretisch) dat als over 2 jaar de gemiddelde
rente in de markt terug is op 3%, de provincie met
deze lening een verliesgevend project is
aangegaan? Zijn er risico’s rond het afgesproken
rentepercentage?

De rentevergoeding bestaat uit een 10-jaars
basisrente en een opslag daarbovenop van
1,975%, in totaal 2,075%. Zoals bij elke vaste
renteperiode bestaat gedurende de looptijd de
kans dat de rente wijzigt. Overigens is sprake
van een extra bate ten opzichte van de situatie
waar deze middelen conform het
Schatkistbankieren renteloos uitstonden bij het
Ministerie van Financiën.

Olthof

4

EFB / Liberaal
M&B NH
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23

Hier staat:
Om als provincie Noord-Holland verder te gaan
voldoen aan de BIO investeren we in de komende
jaren in technische voorzieningen op het terrein
van informatieveiligheid en security. Het gaat

Vanuit de provincie Noord-Holland wordt voor
het beheer van bijvoorbeeld bruggen en tunnels
samengewerkt met contractanten. Bij het beheer
van deze objecten maken leveranciers in de
regel gebruik van ICT-systemen. In de diverse
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Management (SIEM), Security Operations Center
(SOC) en Mobile Device Management (MDM).
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contracten die de provincie heeft, zijn afspraken
gemaakt met betrekking tot bijvoorbeeld ICTveiligheid en deugdelijk beheer van applicaties
en ICT-omgevingen.

Deze voorzieningen gaan we binnen de hele
provincie inzetten, dus zowel voor de werkplek en
de applicaties als voor de ICT-omgeving met
betrekking tot de objecten in de openbare ruimte
(bijvoorbeeld bruggen en tunnels).

Vanuit de kaderbrief wordt het voorstel gedaan
voor de implementatie van een zogeheten
SIEM/SOC. Dit betreft een belangrijke
aanvullende maatregel op het gebied van
Via het Mobiliteitsprogramma worden er al forse cybersecurity, waarbij monitoring wordt
kosten opgenomen in het programma voor
ingericht op de complete ICT-omgeving van de
centrale bediening bruggen en tunnels, daarbij
provincie. Verdacht gedrag en afwijkende
wordt ook beveiliging genoemd. Betaalt ‘ICT’ daar handelingen worden door deze software
bovenop extra kosten voor de ICT-omgeving, met gedetecteerd, waarna een team van securityandere woorden: besluiten wij via M&B over het
specialisten adequaat kan reageren. Dit betreft
volledige kostenplaatje of zijn er daarnaast nog
dus een extra maatregel tegen mogelijke
kosten vanuit het algemene ICT-programma, hoe aanvallen door kwaadwillenden.
is dat ingericht en om welk bedrag gaat het dan?
De inrichting van het SIEM/SOC wordt bekostigd
vanuit het ICT-programma en is aanvullend ten
opzichte van de al lopende beheerkosten voor
bijvoorbeeld bruggen en tunnels.
5

M&B
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Liberaal
NH
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van
Geffen

p. 2829

Het programma SWUNG heeft een sterke relatie
met mobiliteit. Hoe komt dit terug in
mobiliteitsprogramma’s in de commissie M&B, of
gaat dit uitsluitend behandeld worden in het
kader van de Omgevingswet in de commissie
RWK? Met andere woorden, hoe houdt mobiliteit
een sturende rol in plaats van een afgeleide te
worden van wat elders wordt bepaald?

Het programma SWUNG moet nog gaan starten
en zal lopen via de portefeuille Leefbaarheid,
gezondheid en milieu en de Statencommissie
NLG. Met het programma SWUNG en het
bijbehorende actieplan geluid leggen we onze
ambities vast ten aanzien van geluid, zowel
verkeersgeluid als industriegeluid. Het goed
aanhaken van de Statencommissie M&B bij te
maken keuzes ten aanzien van verkeersgeluid,
in de uitwerking van het SWUNG programma is
vanzelfsprekend.

Olthof
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6

EFB

D66

Arja
Kapitein

16

In de tabel Omvang Algemene Reserve staat dat
de begrote uitgaven uit de Algemene Reserve in
2022 tot en met 2024 69 miljoen is. Hoe verhoudt
deze 69 miljoen zich tot de positieve saldi uit de
kaderbrief voor deze jaren (verderop in de
kaderbrief)?

Daar zit geen direct verband tussen. De
genoemde uitgaven van €69 miljoen zijn
uitgaven waar eerder al over besloten is. Het
gaat dus om zogenaamde ‘gelabelde’ bedragen.
De positieve saldi in de jaren 2022 t/m 2024
komen voort uit het saldo van de verwachte
ontvangsten en uitgaven in die jaren.

Olthof

7

EFB

D66

Arja
Kapitein

18, 19

Op ‘Regel 0’ staan bedragen van de Vigerende
meerjarenraming begroting 2022. Voor de jaren
2024, 2025 en 2026 staan ook bedragen ingevuld.
Hoe zijn deze bedragen voor deze jaren
opgebouwd?

De saldi op regel ‘O’ zijn het financiële startpunt Olthof
van de Kaderbrief. Deze saldi zijn opgebouwd
uit de verwachte ontvangsten en uitgaven zoals
die bekend waren bij de voorgaande begroting
2022. Met andere woorden dit is het saldo van
de door uw Staten in het verleden vastgestelde
besluiten. Hierbij is dit voor het jaar 2022
geactualiseerd tot en met de eerste
begrotingswijziging.

8

RWK

VVD

Bas de Wit 4

“Het stroomnetwerk is overbelast, waardoor er te
weinig ruimte is om nieuwe woonwijken van
stroom te voorzien.”

Ja, Bedrijven en bedrijventerreinen hebben in
Stigter
grote delen van Noord-Holland bij uitbreiding,
verduurzaming en nieuwvestiging problemen
om capaciteit voor de levering van elektriciteit te
krijgen.

Hierover enkele vragen:
-

-

Heeft het college ook in beeld wat de
effecten zijn voor de ontwikkeling,
nieuwvesting en uitbreiding van
bedrijven en/of bedrijventerreinen in
onze provincie?
Hoeveel bedrijven worden inmiddels
geconfronteerd met krapte op het net,
en in welke gebieden is dit aan de orde?

Welk vooruitzicht kan bedrijven geboden worden
(door de provincie en anderen) in dergelijke
gebieden, en hoe wordt daarover
gecommuniceerd?

De regionale netbeheerder houdt bij welke
partijen een capaciteit hebben aangevraagd
maar deze vanwege netcongestie niet kunnen
krijgen. Zowel voor afname of teruglevering. Wij
hebben vanwege privacy-regels geen inzicht in
deze lijst. Op hun website publiceert de
regionale netbeheerder Liander de kaarten met
in welke gebieden congestie voorkomt, zie
https://www.liander.nl/transportcapaciteit/noor
d-holland.
Met de netbeheerders Liander en TenneT,
gemeenten en EZK werken we samen om
netuitbreidingen zo snel mogelijk te realiseren,
slimme oplossingen voor netcongestie te
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realiseren en het net van de toekomst te
programmeren. We communiceren daarover ook
met bijvoorbeeld het Ontwikkelingsbedrijf
Noord-Holland Noord, het platform
bedrijventerreinen en kantoorlocaties van de
MRA, SADC, het Economic Forum, de Westfriese
bedrijvengroep en een aantal
brancheorganisaties.
9

RWK

VVD

Bas de Wit 5

“Onze inzet in deze gesprekken is niet alleen om
prestatieafspraken over wonen, klimaat en het
landelijk gebied te maken, maar ook om de
benodigde randvoorwaarden in te vullen,
waarvoor het Rijk verantwoordelijk is.” Hierover
enkele vragen:
-

Als blijkt in de toekomst dat de
provincie de prestatieafspraken niet
(tijdig) kan realiseren, welke
consequenties heeft dat dan mogelijk?

U vraagt het Rijk om randvoorwaarden in te
vullen. In welke mate zijn er ook
randvoorwaarden door de provincie zelf in te
vullen, welke zijn dat en wanneer zijn deze
ingevuld?
10

EFB

VVD

Bas de Wit 5

“We zullen keuzes moeten maken.”

Op dit moment valt nog geen inschatting te
maken van de eventuele consequenties van het
niet halen van prestatieafspraken door
provincies. In algemene zin is het de
verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid om
bestuurlijke arrangementen en noodzakelijke
randvoorwaarden aan te passen, wanneer blijkt
dat onvoldoende voortgang wordt geboekt met
een oplossen van een probleem.

GS

Binnen Europese en landelijke kaders kunnen
provincies eigen financiële en beleidsmatige
(bijvoorbeeld ruimtelijke) randvoorwaarden
formuleren voor beleid, die zelfbindend zijn
voor de provincie, maar waar ook gemeenten,
burgers en bedrijven zich aan dienen te houden

Met deze passage over het maken van keuzes is
bedoeld het spanningsveld te schetsen omdat er
Wanneer dienen deze keuzes gemaakt worden, in
sprake is van allerlei concurrerende claims in
welke mate zijn deze keuzes onomkeerbaar en op
het schaarse open ruimte in de provincie. In
basis van welke informatie dienen wij deze
theorie zijn keuzes bijna altijd omkeerbaar, in
keuzes te maken?
de praktijk is het terugdraaien van eerdere
keuzes doorgaans lastig. Het is uiteindelijk aan
PS om te maken keuzes te bekrachtigen, op
basis van de informatie die dan (onder meer
over de uitwerking van het regeerakkoord van
het kabinet) beschikbaar is.

GS
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“In onze begroting verwerken wij dit bedrag
structureel omdat wij ervan uitgaan dat bij het
eindigen van de compensatieregeling voorzien zal
zijn in een alternatieve oplossing.”
Hierover enkele vragen:
-

Heeft het ministerie zich al uitgelaten
over het voorzien in een alternatieve
oplossing?
Is in IPO-verband hierover gesproken, en
wat doen andere provincies?

-

Ad 1: nee
Ad 2: Ja, maar er is geen gezamenlijk
standpunt ingenomen en
gecommuniceerd.

Portefeuillehouder GS
Olthof

De accountant heeft alleen een rol in het
controleren van de jaarstukken. De accountant
bemoeit zich niet bij het tot stand komen van de
kaderbrief en/of begroting.

Wat vindt de accountant van het structureel
begroten van dit bedrag?
12

EFB

VVD

Bas de Wit 7

“We zijn als provincies, via het IPO, in overleg
met Rijk over de gevolgen van deze wijziging en
over wat kansrijke alternatieve provinciale
belastingen zouden kunnen zijn.”
Hierover enkele vragen:
-

Welke opties liggen op tafel op dit
moment ter verkenning van
oplossingsrichtingen?
Wanneer wordt in IPO-verband
standpunt bepaald richting het
ministerie inzake de wenselijkheid van
bepaalde oplossingsrichtingen?

Hoe wordt PS bij bovenstaand proces betrokken?

Er is geen uitputtende lijst met opties die op
tafel liggen voor alternatieve provinciale
belastingen. In IPO verband zijn de volgende
opties besproken: Ingezeten- en
vestigingsheffing, Provinciale OZB,
Voertuigenbelasting en opcenten op de
kilometerheffing.
In IPO verband is de samenwerking erop gericht
dat de voorwaarden die van de gezamenlijke
provincies voor de nieuw in te richten
financieringssystematiek worden vermeld in de
contourennota die het Rijk voor het zomerreces
uit zal brengen. Hiertoe is in IPO verband een
standpunt ingenomen en gecommuniceerd naar
het Rijk. PS zijn hierover geïnformeerd door GS
per brief van 17 mei 2022. Na het zomerreces
zullen de in de contourennota opgenomen
voorwaarden samen met rijk en gemeenten
verder moeten worden uitgewerkt en
geconcretiseerd. Provinciale Staten worden in de
reguliere P&C cyclus betrokken bij dit proces.
Als er behoefte is aan extra input dan gaan wij
daarover graag met u in overleg.

Olthof
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NLG

Bas de Wit 9

VVD

“De situatie in Oekraïne is boven alles een
humanitaire ramp. De economische effecten
ervan zien we vooral in de hogere
energieprijzen.”

Antwoord

Portefeuillehouder GS

Zaal
Met o.a. LTO, BIONEXT, de greenports, het
netwerk Voedsel verbindt en met Wageningen
Economic Research hebben wij gesproken over
gevolgen voor de land- en tuinbouw. In de
gesprekken met de minister(-als trekker op het
GLB-dossier) over het GLB-NSP komt ook de
De situatie heeft ook effecten op de
invloed van de crisis aan de orde. Er wordt
voedselvoorziening, omdat voor bepaalde
onderzocht hoe het NSP wellicht wellicht kan
producten (zoals tarwe, gerst, maïs,
bijdragen. Voor provincies is het nu -meer dan
zonnebloemolie) zowel Oekraïne als Rusland
voor de crises- niet bespreekbaar dat de basis
grote producten zijn. Eerder in PS heeft GS
inkomenssteun verder wordt verlaagd. De
toegezegd over de impact van de oorlog op de
gevolgen van de crisis worden vooral op
Europees en nationaal niveau gevoerd
voedselketen te gaan spreken met relevante
(vergelijkbaar met BREXIT). Het onderwerp komt
partijen (reactie op motie CDA). Hierover enkele
maandelijks terug op de landbouw en
vragen:
visserijraad. Ook in het Comité van de Regio’s
spreken we veelvuldig over voedselzekerheid. Er
Heeft u, bijvoorbeeld in IPO-verband,
is geen aanleiding om op provinciaal niveau het
met de minister of met de agrarische
landbouwbeleid aan te passen. De Oorlog in
sector, gesprekken gevoerd over de
Oekraïne vraagt juist om versnelling van
effecten van de oorlog op de
voedselvoorziening en, zo ja, wat zijn de verduurzaming van het voedselsysteem zoals
wij ook met onze Voedselvisie beogen. De
conclusies daaruit?
voedselzekerheid is volgens de minister niet in
Heeft u aanleiding om het landbouwbeleid in
het geding, maar de situatie legt wel bloot op
Noord-Holland aan te passen naar aanleiding van welke punten het Europese voedselsysteem
afhankelijk is van kritische grondstoffen,
de effecten op de voedselvoorziening van de
energie en kunstmest. EU werkt aan nadere
oorlog, waarom wel/niet en, zo nee, wanneer
analyses over de verwachte grote veranderingen
maakt u opnieuw een beoordeling of het beleid
op de landbouwmarkten, energie,
aanpassing verdient?
voedselzekerheid. Ook werkt zij aan een analyse
voor mogelijke maatregelen om de
landbouwmarkten te ondersteunen met
eventuele inzet van de crisisreserve en
handelsstromen open te houden en over de
relatie met de langere termijn om tot een meer
weerbaar en duurzaam voedselsysteem te
komen (in lijn met de Green Deal en de Boer tot
Bord strategie).Op Europees en Rijksniveau
vinden enkele interventies plaats. Voorbeeld:
Het ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV) is akkoord met een
derogatie voor biologische diervoeders, omdat
er een groot tekort is aan biologische
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“Het aantal ha’s natuur per inwoner is in NoordHolland 11 ha per inwoner terwijl dat in
Nederland gemiddeld 30 ha per inwoner is.”
Hierover enkele vragen:
-

In welke mate is deze indicator voor
Noord-Holland goed te vergelijken met
het landelijk gemiddelde?
In hoeverre wordt de
bevolkingsdichtheid en aanwezige
industrie hierin meegenomen?

grondstoffen, mede door de oorlog in Oekraïne.
Hierdoor is het toegestaan om een klein
percentage niet-biologische grondstoffen te
verwerken in biologisch voer voor varkens en
pluimvee.
Wij volgen de ontwikkelingen
De waarde van deze indicator zit vooral in de
trend; groeit de oppervlakte natuur mee met de
groei van de bevolking. Hierop wordt niet direct
gestuurd, al is de afronding van de NNN een
doel waardoor de oppervlakte natuur groeit.
Deze indicator laat over de tijd zien hoe deze
groei zich verhoudt tot de bevolkingsgroei (in
hectare per 1000 inwoners). De aanwezige
industrie is niet in deze indicator meegenomen

Portefeuillehouder GS

Zaal

In hoeverre wordt in provinciaal beleid gestuurd
op deze indicator (tot het landelijk gemiddelde)?
15

NLG

VVD

Bas de Wit 18

Op pagina 18 zien wij EUR 4,3 mln staan voor
faunaschade in de periode 2023-2026 (toevoeging
op begroting vanwege hogere kosten op basis van
2021). De provincie heeft in 2020 beleid
afgekondigd ter verlaging van de faunaschade.
Waarom zien wij in de meerjarenbegroting geen
daling van de bedragen voor faunaschade? Hoe
verhoudt zich dat tot (de effectiviteit van) het
ganzenbeleid waarin een daling van de schade
wordt beoogd?

De omvang van de tegemoetkoming in de kosten Rommel
van faunaschade aan agrarische gewassen wordt
grotendeels beïnvloed door factoren die wij niet
zelf in de hand hebben, zoals de
weersomstandigheden en de grasprijs. Deze
bepalen immers in sterke mate hoezeer de
schade voor agrarische ondernemers oploopt.
Daarnaast constateren wij dat grondeigenaren
nog niet van alle mogelijkheden tot bejaging
gebruik maken die de provincie biedt. Gebaseerd
op de afspraken van 2020 is in het
Faunabeheerplan ganzen van de FBE,
gecoördineerd beheer geïntroduceerd. Dit
beheer is in 2022 gestart in enkele gebieden en
zal in de komende jaren ook in de rest van de
provincie tot uitvoering komen. Wij gaan ervan
uit dat op de iets langere termijn de resultaten
hiervan terug te zien zijn de omvang van de
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schade, maar moeten tegelijkertijd onze eigen,
provinciale invloed hierop als beperkt
kwalificeren. Om die reden gaan we nu uit van
een structurele begrotingspost van € 10 miljoen.
Wij hebben zeer frequent contact met de
uitvoeringsorganisatie BIJ12 over de
ontwikkeling van de faunaschade.
16

NLG

VVD

Bas de Wit 23

“Ook bij Provincie Noord-Holland zal extra inzet
op het Stikstofdossier de komende jaren
onverminderd nodig zijn. Dit vraagt om extra
capaciteit en inhuur van specifieke kennis (€
568.000 per jaar).”

De € 568.00O is het bedrag dat op jaarbasis
nodig is voor een jurist, een programmasecretaris, twee communicatieadviseurs en op
incidentele basis juridisch advies van de externe
huisadvocaat.

Rommel

Hierover enkele vragen:
-

Om wat voor functieprofielen gaat dit?

Wat is de basis voor het benodigd bedrag ad EUR
568.000,-, en welke ontwikkelingen zouden
ervoor kunnen zorgen dat dit bedrag verder
toeneemt?

17

NLG

VVD

Bas de Wit 23

“Tot op heden konden de kosten hiervoor worden
opgevangen binnen het Programma Groen. Dit is
echter, mede door de gestegen kosten voor
onderzoeks- en adviesopdrachten, niet langer
mogelijk. De kosten bedragen € 325.000 per
jaar.”

De hoeveelheid opgaven in het landelijk gebied
neemt toe, zoals ook blijkt uit het
regeerakkoord van het huidige kabinet.
Bovendien bedeelt het Rijk de provincies een
centrale rol als ‘gebiedsautoriteit’ toe bij de
uitvoering van gebiedsprocessen in het landelijk
gebied. Wij sluiten niet uit dat dit in de komende
jaren nog gevolgen zal hebben voor de omvang
van de ambtelijke organisatie of de externe
inhuur. In combinatie met de krapte op de
arbeidsmarkt kan dit nog financiële
consequenties hebben. Wij informeren uw Staten
hierover zodra deze ontwikkelingen zich
voordoen.
Voor veel van de beheerplannen is nu het
moment aangebroken dat de evaluatie en de
eventuele opvolgende herziening van de
beheerplannen uitgevoerd moeten worden. Dit
vindt plaats in een zesjaars-cyclus. De
inspanning voor evaluatie en herziening komt

Rommel
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Hoe komt het dat de kosten voor onderzoeks- en
adviesopdracht stijgen? Graag duidelijkheid over
de scoope van de opdrachten (diepte onderzoek),
aantal onderzoeken en prijseffect (arbeidsuren).

dan ook in pieken. Daarbij komt dat de kosten
voor onderzoeks- en adviesopdrachten stijgen.
De oorzaak hiervoor is de grote vraag naar
specifieke kennis (ecologen en
stikstofdeskundigen). Dat maakt dat er op een
onderzoeksopdracht minder inschrijvingen
binnenkomen, de concurrentie minder is en de
prijzen stijgen.

“GS concretiseert de provinciebrede aanpak in
een Provinciebrede Uitvoeringsagenda
(instemming van GS voorzien eerste helft 2022).
Daarin wordt aangegeven welke
aangrijpingspunten er zijn voor de vier sectoren
om bij te dragen aan de reductiedoelen.”

De exacte consequenties van de brief van de
Rommel
minister van Natuur & Stikstof zullen komende
maanden door het ministerie geconcretiseerd
worden, onder andere in het Nationaal
Programma Landelijk Gebied. Hoewel wij nog
niet exact kunnen aangeven wat deze
consequenties zijn – het NPLG is nog niet gereed
– is ons duidelijk dat onze aanpak van de
stikstofproblematiek goed aansluit op de
rijksaanpak. Dit leiden wij af uit de sterke focus
van het ministerie op gebiedsprocessen in het
landelijk gebied, en de centrale rol van de
provincies die het Rijk ons hierin toebedeeld. Dit
sluit goed aan op onze intensivering van de
gebiedsprocessen in de afgelopen twee jaar.

Hierover enkele vragen:
-

-

Hoe relateert deze uitvoeringsagenda
aan de stikstofaanpak van het kabinet,
met name op basis van de brief van 1
april van de minister voor Natuur en
Stikstof?
Welke elementen zullen onderdeel zijn
van de provinciebrede aanpak, anders
dan in de gebiedsprocessen?

Op welke manier worden de vier sectoren
betrokken bij de opstelling van de
uitvoeringsagenda? Welke aandachtspunten en
uitdagingen hebben zij daarbij aangegeven?

Voor drie van de vier sectoren hebben wij vanaf
begin 2020 al gerichte overlegtafels stikstof
ingericht. Omdat mobiliteit vooral een zaak is
van generieke maatregelen en deze sector van
oudsher een stevige overlegstructuur heeft, is
daarvoor niet een aparte tafel ingericht. In elk
gremium worden sectorspecifieke zaken
uitgewisseld en wordt gekeken hoe partners en
provincies elkaar kunnen ondersteunen en
versterken.
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VVD

E. van der
Maas

6

Paragraaf 2.2 laatste zin: met welke
opdrachtgevers wordt gewerkt, wat is het proces
en wat wordt bedoeld met het afwegingskader?

Alle (grote) opdrachtgevers in de bouw, of hun
vertegenwoordigers, delen periodiek hun
ervaringen met elkaar om van elkaar te leren
hoe om te gaan met de prijsstijgingen, de
contracten waarin deze prijsstijgingen voelbaar
zijn en contracten die in voorbereiding zijn. Het
proces is eenvoudig delen van de stand van
zaken. Het gaat om opdrachtgevers als
Rijkswaterstaat, Rijkvastgoedbedrijf,
Aedes/wooncorporaties, ProRail, (Unie van)
Waterschappen, enkele gemeenten, etc. Er is
geen gezamenlijk afwegingskader, iedere
organisatie bepaalt zelf hoe ze wil omgaan met
de ontwikkelingen en relaties met de markt.

Olthof
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VVD

E. van der
Maas

6

Paragraaf 2.3, onder Opcenten: op welke wijze is
of wordt PS betrokken bij het overleg tussen IPO
en het Rijk met betrekking tot alternatieve
provinciale belastingen na 2025? Welk tijdspad is
hiervoor en welke alternatieven worden
onderzocht?

Er is geen uitputtende lijst met opties die op
tafel liggen voor alternatieve provinciale
belastingen. In IPO verband zijn de volgende
opties besproken: Ingezeten- en
vestigingsheffing, Provinciale OZB,
Voertuigenbelasting en opcenten op de
kilometerheffing.

Olthof

In IPO verband is de samenwerking erop gericht
dat de voorwaarden die van de gezamenlijke
provincies voor de nieuw in te richten
financieringssystematiek worden vermeld in de
contourennota die het Rijk voor het zomerreces
uit zal brengen. Hiertoe is in IPO verband een
standpunt ingenomen en gecommuniceerd naar
het Rijk. PS zijn hierover geïnformeerd door GS
per brief van 17 mei 2022. Na het zomerreces
zullen de in de contourennota opgenomen
voorwaarden samen met rijk en gemeenten
verder moeten worden uitgewerkt en
geconcretiseerd. Provinciale Staten worden in de
reguliere P&C cyclus betrokken bij dit proces.
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Als er behoefte is aan extra input dan gaan wij
daarover graag met u in overleg.
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VVD

Erik van
der Maas

13

Bullet energieverbruik: er wordt aangegeven dat
de trend stijgend is. Wat zijn de onderliggende
waarden, hoe stijgen die verhoudingsgewijs en
welke maatregelen zijn er voor handen om deze
trend te keren?

Door de schaalindeling lijkt de fluctuatie wat
groter dan het feitelijk is. Als u doorklikt
naar het thema ‘Energieverbruik’ in het
dashboard Energietransitie in NH waarin meer
details worden weergegeven kunt u zien dat de
trends in energieverbruik weergegeven per
sector t/m 2019 in NH vrij vlak zijn gebleven.
Verder in het dashboard kunt u zien dat
bijvoorbeeld voor de gebouwde omgeving het
energieverbruik per woning daalt maar dat er
wel een toename is in het energieverbruik in de
dienstverlening vooral toe te schrijven aan de
groeiende vraag in de sector ‘informatie en
communicatie’ (lees datacenters).

Stigter

Voor een overzicht van mogelijke maatregelen
om deze trend te keren verwijzen wij naar het
klimaatakkoord, de jaarlijkse
monitoringsrapportage van PBL en RVO en naar
ons Actieprogramma Klimaat.
22

VVD

Erik van
der Maas

15

Paragraaf 4.1.3: welke CPB raming wordt gebruikt, Voor de meerjarenraming is gebruik gemaakt
lage, basis of hoge ontwikkeling van het CPI?
van de basis ontwikkeling.

Olthof
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Negatieve indicatoren: waarom is de daling van
het aantal passagiers op Schiphol in het licht van
de brede welvaart zoals genoemd bij de
indicatoren, geen positieve indicator?

GS

Schiphol wordt in de Brede Basismonitor op
twee manieren bekeken: 1) als bijdrage aan de
internationale bereikbaarheid door de
hubfunctie (zoals ook verwoord in de
Omgevingsvisie + MER) en 2) vanuit de effecten
op de omgeving (geluid, lucht). In 2021 is het
aantal passagiers en de netwerkkwaliteit (de
connectiviteit met wereldwijde bestemmingen)
sterk gedaald door de coronapandemie. Op het
laatste is genormeerd a.d.h.v. het aantal
passagiers. Door de sterke daling kleurt het
vakje rood.
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Hoeveel was de daling van de biodiversiteit in
onze drukbevolkte provincie jaar op jaar en geeft
dat geen beter beeld dan ons te vergelijken met
het Nederlands gemiddelde?

Waarom is een dalig van het fijnstof geen
positieve indicator? Als we onder het gemiddelde
in NL zouden zitten maar meer gaan uitstoten
zou dat in deze methodiek een positieve
indicator zijn.

Waarom is de stijging van het aantal hecatares in
zichzelf geen positieve indicator die we jaarlijks
willen volgen om te kunnen bij sturen?

Antwoord

Op de achterliggende indicatorpagina
‘Biodiversiteit’ in de Brede Basismonitor wordt
middels de Living Planet Index ook voor NoordHolland per jaar (over de periode 1990 – 2019)
aangegeven hoe de biodiversiteit zich
ontwikkelt.
De indicator fijnstof is voor de staat van NoordHolland genormeerd t.o.v. andere provincies.
Voor de ontwikkeling door de tijd kleurt de
indicator groen omdat de emissies fijnstof
afnemen. Het streven van de provincie NoordHolland is om in 2030 te voldoen aan de WHO
normen zoals vastgesteld in 2005. De nu
gebruikte cijfers zijn niet omgerekend naar het
aantal blootgestelden dat boven de norm zit.
Hierdoor kunnen we niet direct een koppeling
maken met de WHO-advieswaarden. Bij de
doorontwikkeling van de monitor doen we dit
wél.

De indicator ‘totaal ingericht natuur voor het
NNN’ in hectare is opgenomen in de Brede
Basismonitor en is bij de doorsnede
‘ontwikkeling in de tijd’ ook positief gekleurd

Voor deze indicator hebben we gekeken naar
gebieden met een overstromingsrisico van
Waarom is ondanks mitigerende
hooguit eenmaal in een mensenleven (kansorde
risicomaatregelen het risico op overstromingen in
1/100 per jaar – middelgrote kans). Om te
N-H groter dan in het Rivierengebied van
komen tot het potentieel aantal getroffen
Limburg, Gelderland, Brabant en Overijssel waar
personen is deze kaart samengevoegd met de
we de afgelopen jaren effectief overstromingen
bevolkingsdichtheid per hectare. Het gaat hier
hebben meegemaakt?
dus om het aantal personen per hectare dat een
middelgrote kans heeft om getroffen te worden
door een overstroming.

Portefeuillehouder GS
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Bruto regionaal product: aangezien het aantal
banen in N-H groter is dan de beroepsbevolking
en er per saldo meer mensen van buiten N-H bij
ons werken dan omgekeerd mag je verwachten
dat het bruto regionaal product hoger licht dan in
andere provincies. Waarom is dit een nuttige
indicator en waarop willen we sturen, meer
werkenden van buiten de provincie zodat het
gemiddelde BRP verder stijgt?

Waarom is een gemiddeld hoog opleidingsniveau
een groene indicator voor de welvaart in brede
zin als de tekorten in de economie bij de lager en
gemiddeld hoog opgeleiden bestaan (landbouw,
schoonmaak, schilders en overige
bouwmedewerkers, politie, enz.)?
Waarom richten ons met de indicatoren voor
fosfaat en stikstof op de industrie omdat daar
effectiever op gestuurd kan worden en gemiddeld
met minder overheidsmiddelen meer
beleidswinst kan worden bereikt?

Wie beoordeelt de samenhang van de indicatoren
en wanneer worden de gebruikte indicatoren, hun
nut en eenduidigheid als stuurinstrument voor de
realisatie van de (strategische) provinciale
beleidsspeerpunten ter evaluatie besproken in
PS?
24
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Waarom passen we voor de indexering op
provinciale budgetten de CPB ramingen toe en
volgen we niet de CAO stijging van de
ambtenarensalarissen als eenduidige
begrotingsrichtlijn voor indexatie en

Antwoord

Portefeuillehouder GS

In Nederland worden 0,97 personen per hectare
potentieel getroffen bij een overstroming van
middelgrote kans. Noord-Holland zit daar met
1,66 personen boven.

Klopt, dit is niet een indicator waarop wij
sturen. In de brede basismonitor 2022 komt ook
het absolute BBP.

Voor de Brede Basismonitor volgen wij hier de
regionale monitor van het CBS. Daar worden
meer hoogopgeleiden positief geduid.

Fosfaat en stikstof zijn direct overgenomen uit
de regionale monitor van het CBS. Bij de monitor
2022 brengen we alle sectoren in beeld.

Dat gaat in overleg. Wij volgen het beleid maar
de keuze voor indicatoren is ook sterk
afhankelijk van de beschikbare data. Bij de
bespreking in de rekeningencommissie kunt u
hiervoor uw wensen kenbaar maken.

Er is sprake van specifieke indexaties. Voor de
onderhoudsbudgetten gebruiken we de
zogenaamde Grond- Weg- en Waterbouw (GWW)
index. Voor OV-concessies hanteren we de Dova
index. Voor de capaciteitskosten volgen we de

Olthof
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begrotingsdiscipline? Of is er sprake van
verschillende specifieke indexaties per genoemd
onderdeel, waarbij fractievergoedingen dan in
ieder geval de indexatie van de salariskosten
kunnen volgen?

CAO ontwikkelingen voor het loongedeelte en de
CPI voor de materiele overhead. De
fractievergoedingen worden geïndexeerd op
basis van de CPI index.

Paragraaf 15: implementatie SWUNG-2. Welke
uitwerking kan de integratie van de regelgeving
uit de Wet Geluidhinder voor geluid van
(spoor)wegen in het instrumentarium van de
Omgevingswet hebben voor woningbouw rondom
OV knooppunten / treinstations en spoorwegen?

Het Rijk is verantwoordelijk voor SWUNG met
Olthof
betrekking tot hoofdwegen (d.w.z. rijkswegen)
en spoorwegen, deze implementatie is reeds
afgerond. Voor deze (spoor)wegen zijn reeds
geluidsproductieplafonds vastgesteld. Geluidsproductieplafonds stellen een heldere grens aan
de toelaatbare hoeveelheid geluid en voorkomen
een onbelemmerde groei van geluid door
toenemend verkeer bij zowel bestaande als
nieuwe woningen.
Wij staan aan de lat om geluidproductieplafonds
vast te stellen voor provinciale wegen en
industrieterreinen van regionaal belang. Bij
vaststelling van het plafond hebben wij enige
ruimte om strengere normen toe te staan dan
wettelijk is vastgesteld, er is dus sprake van een
beleidskeuze. Het is van belang dat nieuwe
ontwikkelingen in het aandachtsgebied van de
provinciale weg worden getoetst aan dat
plafond, en dat bij overschrijding van dat
plafond mitigerende maatregelen worden
getroffen. Het is de gemeente om, bij
nieuwbouw rekenschap te nemen van de
geluidproductieplafonds. Dat kan dus invloed
hebben op de keuze voor nieuwbouw. Ook kan
dit van invloed zijn op de mate van mitigerende
maatregelen aan de weg die nodig zijn om de
ontwikkeling mogelijk te maken.
Daarentegen is het ook zo dat voor
ontwikkelingen langs provinciale wegen die
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binnen het geluidproductieplafonds passen er
niet altijd uitgebreide procedures noodzakelijk
zijn. Hierdoor wordt het t.o.v. de huidige
wetgeving eenvoudiger om bijvoorbeeld kleine
wijzigingen aan de weg uit te voeren.
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VVD

Joost van
Gilse
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Er staat: “Het woningtekort in Noord-Holland
(4,8% tekort) is beduidend hoger dan streefnorm
van 2% van het Rijk. De trend is overigens dat dit
percentage daalt.” Kunt u aangeven hoe dit
percentage de afgelopen jaren is gedaald? Wat
ligt hieraan ten grondslag?

Tijdens de coronapandemie was de
bevolkingsgroei erg laag. Daardoor groeide de
woningvoorraad harder dan het aantal
huishoudens.

Loggen

Loggen
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Er staat: “De betaalbaarheid van woningen daalde
fors naar 35% in 2018 (was in 2015 nog 54%).
Recentere cijfers zijn nog niet beschikbaar.” Kunt
u aangeven hoe deze indicator werkt en waarom
het meest recente cijfer 2018 betreft?

Deze indicator is gebaseerd op de WOZ-waarde
van woningen. Woningen onder de 200 duizend
zijn hierbij als betaalbaar aangemerkt. Helaas
lopen deze gegevens sterk achter in de tijd. Wij
zijn hiervoor afhankelijk van het CBS. Voor de
monitor 2022 komen we met een actueler
alternatief.
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Er staat: “Het percentage bebouwd terrein (het
percentage van Noord-Holland dat bebouwd is) is
17,1%, in Nederland is dit 10,7%.” Waarom ziet u
dit als een negatieve indicator voor brede
welvaart? Het zegt immers niets over intensief
grondgebruik? Is het in uw ogen beter voor een
brede welvaart om de bebouwing meer uit te
smeren over de provincies? Een verschil tussen
landelijke gebieden en stedelijke gebieden kan
toch juist onderdeel zijn van een brede welvaart?

Deze indicator is vooral opgenomen n.a.v. de
Loggen
doelen uit de Omgevingsvisie (zoveel mogelijk
binnenstedelijk ontwikkelen en het behoud van
openheid van het landschap). De gewenste trend
van deze indicator is daarmee geen of beperkte
groei. De ontwikkeling in de tijd laat zien of dit
lukt.
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5/6

- Is er al een eerste doorkijk op hoofdlijnen te
geven welke provinciale infrastructurele
projecten die nu in de realisatiefase van het
integraal Meerjaren Programma Infrastructuur
(iMPI) zitten getroffen worden door schaarste aan

Een doorkijk is alleen met voorbeelden te geven,
omdat ieder project in een andere fase verkeert
en verschillend materiaalgebruik en dus
kostenontwikkelingen en leverbetrouwbaarheid
kent. De algemene gedragslijn is per project te

Olthof
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grondstoffen en daarmee leveringsonzekerheden
en stijgende prijzen?

onderzoeken wat de materiaalkosten of
vertragingen zijn, en hierover in gesprek te gaan
met de aannemer. Voor lopende contracten
- Is bij deze getroffen projecten een eerste grove
wordt de GWW-indexering toegepast, of
schatting te maken wat de
maatwerk afgesproken volgens een
kostenoverschrijdingen en/of vertragingen zullen
indexeringsregeling in het contract,
zijn?
gebruikmakend van het
‘aanzienlijkheidsbeginsel’ (een deel van de
- Wat doet de provincie om deze risico’s op
kostenoverschrijdingen en/of vertragingen waar
kostenstijgingen zijn ondernemersrisico en dus
mogelijk te minimaliseren?
voor risico van de opdrachtnemer). Voor nieuwe
aanbestedingen zal waar mogelijk de raming
worden aangepast, en worden de aanbiedingen
afgewacht. Het project Centrale Bediening heeft
te maken met leveringsproblemen van ictonderdelen; overwogen wordt deze zelf,
anticiperend op nieuwe aansluitingen, in te
kopen.
30
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- Wanneer kan de door de minister van BZK
aangekondigde ‘contourennota’ verwacht
worden?
- Wordt deze met PS gedeeld en voorzien van een
duiding/reactie van GS en/of het IPO?
- Welke kansrijke alternatieve provinciale
belastingen worden er besproken in het overleg
tussen het IPO en het Rijk?

- Wij verwachten dat BZK voor het zomer reces
de contourrennota uitbrengt.
- Na het zomerreces zullen de in de
contourennota opgenomen voorwaarden samen
met rijk en gemeenten verder moeten worden
uitgewerkt en geconcretiseerd. Provinciale
Staten worden in de reguliere P&C cyclus
betrokken bij dit proces. Als er behoefte is aan
extra input dan gaan wij daarover graag met u in
overleg.
Er is geen uitputtende lijst met opties die op
tafel liggen voor alternatieve provinciale
belastingen. In IPO verband zijn de volgende
opties besproken: Ingezeten- en
vestigingsheffing, Provinciale OZB,
Voertuigenbelasting en opcenten op de
kilometerheffing.
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Miriam
van
MeertenKok

8

“Ook hebben we gezien, dat het flexibele deel van
de arbeidsmarkt, die in onze provincie
oververtegenwoordigd is, de economie kwetsbaar
kan maken in tijden van crisis, maar ook een
extra impuls kan geven aan herstel.” Heeft u hier
voorbeelden van of cijfers over? Heeft u cijfers
over de samenstelling van het flexibel deel van de
arbeidsmarkt? Is de “samenstelling” van het
flexible gedeelte hetzelfde gebleven als voor de
coronacrisis of heeft hier verandering in plaats
gevonden?

Het CBS bedoelt met het flexibele deel van de
Zaal
arbeidsmarkt werknemers die een flexibele
arbeidsrelatie hebben, zoals een tijdelijk
contract, flexibele uren per week (oproepkracht)
of werkzaam via een uitzendbureau. in
Nederland (2021) heeft 33% van de werknemers
een flexibele arbeidsrelatie, in Noord-Holland is
dat met 33,4% vergelijkbaar. De provincie
Noord-Holland heeft in het kader van de
coronamonitor voor het flexibele deel ook naar
zelfstandigen gekeken (zzp’ers, eenmanszaken,
freelancers), aangezien deze groep in het
algemeen werkzaamheden verricht op basis van
kortlopende contracten. Deze tijdelijke banen en
contracten verdwijnen snel in tijden van crisis,
zoals de coronacrisis, als de productie terug
gebracht moet worden, zoals in de horeca en de
industrie. In tijden van herstel groeit de vraag
naar arbeid. Omdat de drempel voor werkgevers
om tijdelijke werknemers in dienst te nemen
lager is dan voor vaste dienstverbanden, kan een
grote flexibele schil helpen om snel te
herstellen. In Noord-Holland is 18,7% van de
werkzame beroepsbevolking een zelfstandige,
terwijl dit zo voor 15,8% in Nederland is (cijfers
1e kwartaal 2022). Volgens het CBS nam in
Nederland in 2021 het aantal banen met een
flexibele werkrelatie fors toe, maar in totaal nog
altijd minder dan voor de coronacrisis. Ook het
aantal vaste banen nam toe in ongeveer dezelfde
verhouding.
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“Werkloosheid is in 2020 meer gestegen in
Noord-Holland dan in Nederland totaal. Dit komt
overen met de veel sterkere economische krimp
van de provincie ten opzichte van…. Dit komt
door onze specifieke sectorstructuur.”

In Noord-Holland zien we dat het aantal
vacatures in alle sectoren in het eerste kwartaal
van 2022 (bijna 86.000 vacatures) sterk is
gegroeid ten opzichte van het laatste kwartaal
van 2021 (ruim 72.000 vacatures). Ter
vergelijking: in het vierde kwartaal van 2019

Zaal
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Heeft de provincie – nu de economie weer groeit –
signalen dat in bepaalde sectoren de vraag naar
personeel structureeel groter zal zijn dan het
aanbod? Zo ja, in welke specifieke sectoren zal
dit het geval zijn? En kan dit effect hebben op de
verdere ontwikkeling van de economie?

(voor corona), waren er ruim 54.000 vacatures.
Op sectorniveau zien we vooral een grote groei
in de horeca, landbouw, handel, vervoer en
opslag, ICT, onroerend goed, zorg, en cultuur,
sport & recreatie. Maar ook alle overige sectoren
hebben te maken met meer vacatures. Voor de
meeste van de ‘groei’ sectoren geldt dat zij sterk
gekrompen zijn als gevolg van de maatregelen
tegen corona. Tot op zekere hoogte kan de groei
dus verklaard worden als een terugveereffect en
geen structureel effect. Tegelijk is er al enige
tijd sprake van meer vacatures dan
arbeidsaanbod (werkloosheid) in Nederland.
Tegen de 86.000 vacatures in Noord-Holland
staan momenteel 63.000 werklozen. Dit kan wel
een structureel effect zijn en zal kunnen leiden
tot problemen in sectoren en een lagere
economische groei.

Naar we begrijpen is uitwerking Stikstofbeleid
nog zeer onduidelijk.

De bedragen op pagina 22, regel 11 ‘Aanpak
Rommel
stikstofopgave en actualisatie Natura 2000
beheerplannen’ zijn voor de jaren 2023 t/m
2025 opgebouwd uit extra capaciteit en inhuur
van specifieke kennis (zie antwoord op vraag 16)
en middelen voor herziening van Natura2000
beheerplannen (totaal € 0,9 miljoen), voor 2023
aangevuld met € 0,45 voor activiteiten gericht
op ondersteuning van de agrarische sector
voortkomend uit de medio 2022 vast te stellen
‘Provinciebrede uitvoeringsagenda stikstof’. Het
is correct dat de toekomstige ontwikkelingen
sterk afhankelijk zijn van het rijksbeleid dat nog
in de maak is. Wij informeren uw Staten over
actuele ontwikkelingen wanneer deze zich
voordoen.

Waarop zijn bedragen in kaderbrief aangaande
stikstofbeleid gebaseerd en hoe groot is de kans
dat er veel meer of minder nodig is?

34
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Er worden heel veel extra kosten gemaakt voor de Op dit moment is het wettelijk niet mogelijk om
uitvoering van de VTH taken met betrekking tot
leges te heffen voor het in behandeling nemen
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Tata Steel ( zie 13/14). Welk deel van deze kosten
wordt nu en de toekomst bijvoorbeeld via leges
en dergelijke bij Tata Steel in rekening gebracht
en vindt zo een deel van de dekking van deze
kosten plaats?

van aanvragen voor omgevingsvergunningen
voor milieu. Met de invoering van de
Omgevingswet verandert dit en komt die
mogelijkheid er wel. PS stellen de
legesverordening en legestarieven vast. Er is nu
dus nog niet te zeggen welk deel van de kosten
voor VTH-taken bij Tata Steel kan worden
gedekt met inkomsten uit leges. Overigens
mogen alleen de kosten van de
vergunningverlening worden doorberekend in de
leges en niet de kosten van toezicht en
handhaving.

Er wordt onder r. 15 een indicatief bedrag
aangegeven voor de implementatie van SWUNG 2. Hoe worden de gevolgen van de SWUNG-2
financieel in de begroting verwerkt? Stel dat uit
deze onderzoeken blijkt dat langs een aantal
provinciale wegen de geluidsnormen worden
overschreden en dat daarvoor door de provincie
geluidwerende maatregelen moeten worden
getroffen. Is er een indicatie hoeveel (delen van)
provinciale wegen mogelijk niet aan de nieuwe
geluidsnormen zullen voldoen?

De eerste stap is om goed inzicht te krijgen
Olthof
welke stappen we moeten zetten om SWUNG-2
te implementeren, daartoe wordt de komende
maanden een plan van aanpak gemaakt. In dit
plan van aanpak moet ook duidelijk worden
welke financiële middelen we nodig hebben voor
de implementatie zelf, zoals o.a. het verzamelen
van de data voor het vaststellen van de
geluidproductieplafonds, de inrichting van een
monitor systeem en de personele inzet die
hiervoor nodig is. Dit plan van aanpak moet Q1
2023 gereed zijn.
Onderdeel van de implementatie SWUNG-2 voor
provinciale wegen is ook een nieuwe
saneringsoperatie waarvan verwacht wordt dat
die ongeveer 20 jaar zal gaan duren. De
provincie Noord-Holland stelt voor haar
provinciale wegen niet alleen de
geluidproductieplafonds vast maar moet ook
een saneringslijst vaststellen. Op deze
saneringslijst komen dan de geluidgevoelige
objecten te staan waar straks de wettelijke
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grenswaarden worden overschreden en waar we
mogelijk mitigerende maatregelen (zoals stil
asfalt, geluidsscherm of gevelisolatie) moeten
gaan nemen. In de komende jaren zal er een
saneringsprogramma of meerdere
saneringsprogramma’s opgesteld moeten gaan
worden waarin is uitgewerkt hoe de sanering
opgepakt zal gaan worden en wat de
geluidbelasting zal zijn na het treffen van
maatregelen. Een saneringsprogramma kan
onderdeel gaan uitmaken van het Actieplan
geluid die elke vijf jaar wordt vastgesteld, maar
kan ook als separaat saneringsprogramma
worden vastgesteld.
Voor deze nieuwe saneringsoperatie heeft het
Rijk een nieuwe saneringsregeling opgesteld.
Deze regeling vervangt de oude
Subsidieregeling sanering verkeerslawaai en
bevat de nieuwe regels voor het verkrijgen van
een rijksbijdrage voor sanering verkeerslawaai
onder de Omgevingswet. Dit betekent dat het
Rijk subsidie beschikbaar stelt voor het treffen
van doelmatig maatregelen. Indien we meer
willen doen dan de verplichte sanering dan zal
dat een beleidskeuze zijn waarvoor we zelf dan
de financiële middelen moeten aanwenden.
Op dit moment kunnen GS geen indicatie geven.
Vanuit het IPO is de omvang van de sanering en
daarbij komende kosten al eens onderzocht. In
2020 is ingeschat dat het voor NH om circa 2000
woningen zal gaan. Dit is gebaseerd op oude
gegevens uit 2011 waarbij het aangelegde stil
asfalt in het afgelopen decennia niet is

Portefeuillehouder GS
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meegenomen. Dit kan mogelijk dus een
overschatting geven.
36

EFB

PVV

I. Bezaan

3

“Naast onnoemlijk menselijk leed en grote
vluchtelingenstromen schaadt de oorlog in
Oekraïne de wereldhandel, waardoor de negatieve
effecten van de coronacrisis nog eens worden
versterkt. Dit merken we ook in Noord-Holland.
De energieprijzen zijn tot ongekende hoogte
gestegen, de inflatie is flink toegenomen en
bouwprojecten staan onder druk door de
beperkte beschikbaarheid van grondstoffen en de
sterke toename van de prijzen van deze
grondstoffen.”
VRAAG
Kunt u een schatting geven in hoeverre het
massaal bijdrukken van euro’s door het ECB,
alsmede de hoge energiebelastingen van het Rijk
invloed hebben op respectievelijk de inflatie en
energieprijzen? En kunt u aangeven waarom deze
zaken niet duidelijk worden benoemd in de
Kaderbrief? Graag een gemotiveerd antwoord met
zoveel mogelijk details.

37

EFB

PVV

I. Bezaan

4

“De arbeidsmarkt toont zich in onze provincie
ook zeer veerkrachtig. Op dit moment bestaat er
in veel sectoren alweer een nijpend tekort aan
arbeidskrachten.”
VRAAG
Welke (aanvullende) activiteiten gaat de provincie
ondernemen (al dan niet met relevante partners)
om het onbenutte Noord-Hollandse
arbeidspotentieel waar mogelijk ‘te ontsluiten’,
teneinde nijpende tekorten aan arbeidskrachten
tegen te gaan? Graag een gemotiveerd antwoord.

Nee, wij doen als provincie geen zelfstandig
onderzoek naar de achterliggende oorzaken van
de inflatie en energieprijzen maar volgen hierin
de publicaties van Centraal Planbureau. Het
Centraal Planbureau (CPB) levert als
onafhankelijk onderzoeksinstituut
beleidsrelevante economische analyses en
ramingen. De in de kaderbrief opgenomen
economische analyses zijn gebaseerd op de CPB
raming van maart 2022. De beschrijving van de
trends en ontwikkelingen op pagina 3 bevat
daarnaast alleen hoofdlijnen en heeft niet tot
doel om volledig/uitputtend te zijn in alle
achterliggende oorzaken/mechanismen achter
de genoemde trends en ontwikkelingen.

Olthof

Met de incidentele middelen uit het Economisch Zaal
Herstel- en duurzaamheidsfonds zijn in alle 5 de
arbeidsmarktregio’s samen met het technisch
bedrijfsleven Servicepunten Technologie (SPT)
ingericht. De provincie stelt vouchermiddelen
voor oriëntatie, begeleiding en opleiding voor
zij-instromers beschikbaar in aanvulling en als
verbindingsmiddelen op de bestaande
activeringsinstrumenten van de gemeenten in de
arbeidsmarktregio. Het aantal kandidaten met
(enige) afstand tot de arbeidsmark vormt op dit
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moment een steeds groter aandeel van de
clienten van de SPT’s.
Met ons reguliere beleid willen we de
campusvorming voor preventieve inclusieve
opleidingen en leer- en ontwikkellocaties
stimuleren door zogenaamde vakgerichte
entree-opleidingen te faciliteren en hieraan ook
een leergemeenschap met alle stakeholders op
dit terrein te verbinden.
38
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“Veel van deze belemmeringen kunnen we als
Ja, dat is mogelijk. Noord-Holland is samen met
provincie niet zelfstandig oplossen, omdat
de andere provincies in IPO-verband in overleg
andere partijen hiervoor verantwoordelijk zijn.
met het Rijk over genoemde prestatieafspraken.
Met name het Rijk is van groot belang als het gaat
om financiering, normering en wet- regelgeving.
Het is daarom cruciaal dat we heldere afspraken
met het Rijk maken. Deze onderhandelingen
voeren we op dit moment. Onze inzet in deze
gesprekken is niet alleen om prestatieafspraken
over wonen, klimaat en het landelijk gebied te
maken, maar ook om de benodigde
randvoorwaarden in te vullen, waarvoor het Rijk
verantwoordelijk is.”

GS

VRAAG
Kunt u (indien mogelijk) de Staten periodiek (bv.
via brieven) op de hoogte houden van de
onderhandelingen? Graag een gemotiveerd
antwoord.
39
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“Op de langere termijn heeft de door het Rijk
aangekondigde invoering van Betalen naar
Gebruik na 2025 grote invloed op de provinciale
inkomsten. Door deze invoering is de kans groot
dat de motorrijtuigenbelasting (MRB) geheel of
gedeeltelijk komt te vervallen en daarmee ook de
grondslag voor de provinciale opcenten. We zijn
als provincies, via het IPO, in overleg met Rijk

In het overleg in IPO verband wordt zowel
gekeken naar de inkomsten, als naar de
uitgavenkant.
Eén van de voorwaarden die we als gezamenlijke
provincies mee hebben gegeven aan Rijk is dat
de provincies een stabiel eigen belastinggebied
hebben en een open huishouding. Zie hiervoor

Olthof
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ook de brief van GS aan PS van 17 mei waarin
ook de motivatie achter deze voorwaarde is
opgenomen.

VRAAG
Wordt er in het genoemde overleg ook aandacht
besteed aan scenario’s, waarbij provincies
proberen zoveel mogelijk te bezuinigen op taken
en de eigen organisatie, zodat provinciale
belastingen niet nodig zijn?
Graag een gemotiveerd antwoord.
40
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“In de overheid is het aantal banen relatief het
meeste gestegen met ruim 2.000 banen (+3%).”
VRAAG
Kunt u aangeven waar deze stijgingen hebben
plaatsgevonden, waardoor deze ontwikkeling
komt en wat de (geschatte) kosten en baten zijn
voor betreffende overheden? Graag een
gemotiveerd antwoord.
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“De betaalbaarheid van woningen daalde fors
naar 35% in 2018 (was in 2015 nog 54%).
Recentere cijfers zijn nog niet beschikbaar.”
VRAAG

Bij nader onderzoek is helaas gebleken dat deze Zaal
cijfers niet kloppen. In de sector ‘overheid’ was
er tussen 2020 en 2021 sprake van een groei van
0,9%, niet 3%. De gemiddelde groei van sectoren
in Noord-Holland was in die periode 0,7%. De
sector ‘overheid’ behoort daarmee niet tot de
grootste stijgers in aantal banen. Tussen 2020
en 2021 waren de bouw, het onderwijs en de
zorg de sectoren met de grootste stijging. De
werkgelegenheidscijfers komen uit het Lisa
werkgelegenheidsregister van Nederland. De
onderzoekers die de data voor dit register
bijhouden, hebben een correctie met
terugwerkende kracht toegepast op het aantal
banen binnen de sector ‘overheid’ in 2020, die
ook door werkt in 2021. Dit was ten tijde van
het schrijven van de Kaderbrief nog niet bekend.
Het gaat om een correctie met terugwerkende
kracht met betrekking tot de gemeente
(organisatie) Amsterdam.
Deze indicator is gebaseerd op de WOZ-waarde
van woningen. Woningen onder de 200 duizend
zijn hierbij als betaalbaar aangemerkt. Helaas
lopen deze gegevens sterk achter in de tijd. Wij
zijn hiervoor afhankelijk van het CBS. Voor de

Loggen
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Kunt u aangeven wat onder ‘betaalbaarheid’
wordt verstaan, wat de provincie (aanvullend) kan
en wil doen om deze negatieve trend tegen te
gaan, alsmede wanneer recentere gegevens
bekend zijn? Graag een gemotiveerd antwoord.

monitor 2022 komen we met een actueler
alternatief. Hierin volgen we ook de landelijke
discussie over betaalbaarheid. Voor wat de
provincie doet om de trend te keren verwijzen
wij naar het Masterplan Wonen.

“Het totale energieverbruik is in Noord-Holland
groter dan gemiddeld in andere provincies. De
trend is ook stijgend.”

In het dashboard Energietransitie in NH worden
de laatste trends weergegeven in navolging van
de landelijke Klimaatmonitor. Medio dit jaar
komen we met een update van het dashboard.

VRAAG
Kunt u de meest recente gegevens presenteren
(en eventuele verwachtingen voor de nabije
toekomst), alsmede toelichten hoe energie uit o.a.
zon en wind deze stijging kan opvangen?
Graag een gemotiveerd antwoord.
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“Naast onnoemlijk menselijk leed en grote
vluchtelingenstromen, schaadt deze oorlog de
wereldhandel, waardoor de negatieve effecten van
de coronacrisis nog eens worden versterkt. Dit
merken we ook in Noord-Holland. Het aantal
vluchtelingen neemt toe. Bouwprojecten staan
onder druk omdat de prijs van grondstoffen
sterk toeneemt.”
VRAAG
Is er voor het College een grens inzake het aantal
asielzoekers en vluchtelingen die de NoordHollandse samenleving kan opvangen?
Zo ja, welke grens heeft u voor ogen en is deze
aan het kabinet voorgelegd? Zo nee, waarom
heeft u geen grens? Graag een gemotiveerd
antwoord.

Portefeuillehouder GS

Stigter

De toename in wind- en zonne-energie zorgen
voor een verduurzaming van de energiemix die
uit onze stopcontacten komt. Daardoor
verminderd de CO2-uitstoot gerelateerd aan het
verbruik van elektriciteit. De productie van
hernieuwbare energie heeft niet direct een
invloed op het stijgen of dalen van het
energieverbruik.
Nee, het is niet aan het College van GS om te
Loggen
bepalen om een grens te bepalen. Asielbeleid is
een verantwoordelijkheid van de EU en van
lidstaten. Wij zijn als provincie niet in de positie
om een eigen asielbeleid te formuleren.
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M&B

M. Deen

De probleemschets bestaat uit 2 onderdelen: de
capaciteit in de markt en de financiering van de
infrastructuur.

Olthof

PVV

6

“De genoemde prijsstijgingen en schaarste aan
grondstoffen kunnen bij een gelijkblijvend
investeringsvolume vanuit opdrachtgevers leiden
tot een verlaging van de totale realisatie- en
personele capaciteit in de GWW-markt om
opdrachten uit te voeren. Dit vormt een risico
voor het behalen van de provinciale
ambities/doelstellingen waarbij we samenwerken
met (of opdrachtgever zijn voor) partijen in deze
markt. Dit risico wordt groter naarmate de tijd
voortschrijdt en de situatie ongewijzigd blijft.
Voor de korte termijn zal binnen lopende
projecten naar oplossingen gezocht worden, en
ook bij nieuwe aanbestedingen zal goed naar het
risicoprofiel en indexeringsregelingen in de
contracten gekeken worden. Met andere
opdrachtgevers wordt samengewerkt om tot
afgewogen handelingsperspectieven voor de wat
langere termijn te komen.
VRAAG
Waar liggen mogelijke oplossingsrichtingen voor
de provincie, teneinde zoveel mogelijk projecten
inzake noodzakelijk beheer, onderhoud,
vervanging en de verbetering van de provinciale
infrastructuur te realiseren? Graag een
gemotiveerd antwoord.

Wij hebben financiële opgaven voor het bouwen
en onderhouden van onze infrastructuur. De
structurele lasten op onze begroting voor het
onderhouden en vervangen van versleten
infrastructuur nemen de komende jaren en
decennia enorm toe. Dit gaat ten koste van de
beleidsruimte in de begroting. Bovendien
ontbreekt in de begroting ruimte voor het
dekken van de structurele lasten van een
belangrijk deel van de studieportefeuille in het
iMPI voor verbeter- en uitbreidingsinvesteringen.
Tot slot is de omvang van onze aangekondigde
ambities op onze infrastructuur enorm, maar
zijn de structurele lasten om deze ambities te
kunnen realiseren op onze infrastructuur nog
niet geregeld in de begroting. Bovenop deze
opgaven komen de actuele uitdagingen van de
kostprijsstijgingen in de infrasector en de
schaarste van grondstoffen.
Er zijn vorig jaar verschillende draaiknoppen
gepresenteerd in het BOT-overleg met de
commissies MB en EFB, waarmee de opgaven
kunnen worden aangepakt. Dat kan door lasten
te verlagen of baten te verhogen voor meer
begrotingsruimte voor infrastructuur.
Voorafgaande de commissievergaderingen van
MB en EFB van 20 juni 2022 wordt in een
Technische Briefing worden deze draaiknoppen
verder uitgewerkt, worden financiële scenario’s
gepresenteerd en een werkwijze voorgesteld om
hierop te blijven sturen.
De schaarste van grondstoffen kan voor de
middellange termijn aangepakt worden door
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onze huidige inzet op circulair bouwen te
versnellen. Door sloopafval als grondstof in te
zetten en onderdelen te hergebruiken,
voorkomen we dat nieuwe grondstoffen nodig
zijn voor onze infraprojecten.
De capaciteit in de markt kan alleen worden
behouden als de GWW aantrekkelijk blijft voor
bedrijven, voor personeel en voor jonge mensen
die een studie kiezen. Daar is de gehele GWWsector zich bewust van. Met alle betrokkenen zal
samengewerkt moeten worden om een goed
toekomstperspectief te creëren.
45
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Vacatures: hoeveel van de vacatures in NoordHolland bevinden zich in de energiesector?

Het aantal openstaande vacatures in de
energievoorziening is 200 in het 1e kwartaal van
2022 in Noord-Holland. Het aantal vacatures in
deze sector wisselt sinds 2011 tussen de 100 en
200 per kwartaal. De energievoorziening (SBI
code ‘D’) bestaat uit de afdelingen zoals:
Productie en distributie van en handel in
elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht
Productie van elektriciteit, transmissie en
distributie van elektriciteit en aardgas
Productie van elektriciteit
Productie van elektriciteit door thermische, en
nucleaire installaties
Productie van elektriciteit door windenergie
Productie van elektriciteit door zonnecellen, en
waterkracht
Beheer en exploitatie van transportnetten voor
elektriciteit, aardgas en warm water
Distributie van elektriciteit en gasvormige
brandstoffen via leidingen

Zaal
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Handel in elektriciteit en in gas via leidingen
Productie van biogas
Productie en distributie van stoom, warm water
en gekoelde lucht
Productie en distributie van stoom, warm water
en gekoelde lucht (bron CBS)
46
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In welke post vloeit de extra rentebate van 1,1
miljoen op de lening aan Alliander terug?

Dat wordt meegenomen als voordeel in het
renteresultaat.

Olthof
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Als donkerrood en dus negatief voor de Brede
Welvaart staat dat door de COVID-crisis het totale
aantal reizigers in 2020 met zo’n 70% daalde ten
opzichte van 2019. Het Dashboard Brede
Welvaart staat hier niet ter discussie, wel de door
GS opgestelde nota die blijkbaar de daling van
het aantal passagiers als negatief voor de brede
welvaart beschouwt. Kan GS dat toelichten?

Schiphol wordt in de Brede Basismonitor op
twee manieren bekeken: 1) als bijdrage aan de
internationale bereikbaarheid door de
hubfunctie (zoals ook verwoord in de
Omgevingsvisie + MER) en 2) vanuit de effecten
op de omgeving (geluid, lucht). In 2021 is het
aantal passagiers en de netwerkkwaliteit (de
connectiviteit met wereldwijde bestemmingen)
sterk gedaald door de coronapandemie. Op het
laatste is genormeerd a.d.h.v. het aantal
passagiers. Door de sterke daling kleurt het
vakje rood.

Olthof
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Op verschillende beleidsterreinen, waaronder de
RESsen en RO/wonen, wordt door de provincie
ambtelijke ondersteuning geleverd aan
gemeenten. Welke zijn die beleidsterreinen en
hoe groot is de ambtelijke inzet daarbij?

Het is lastig onze ambtelijke inzet te berekenen GS
vanuit het idee dat de provincie ambtelijke
ondersteuning geeft aan gemeenten. In weze
staat namelijk een groot deel van onze
provinciale ambtelijke organisatie in het
reguliere beleidswerk doorlopend in verbinding
met collega’s bij gemeenten en bij het Rijk. Onze
organisatie kent wel een team regiomanagers,
dat zich specifiek bezig houdt met het
verbeteren van samenwerking tussen
gemeenten, regio’s en de provincie.

49
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De biodiversiteit in Noord-Holland blijft dalen, nu Over de periode 1990-2019 vertoont de Living
Planet Index in Noord-Holland een dalende
naar 88,2 (LPI) t.o.v. heel NL 101,4. Hoe is dit
trend. Deze index geeft het gemiddelde van

Rommel
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verschil te verklaren, terwijl juist het duingebied
wordt geacht zeer biodivers te zijn?

soorten die vooruit en soorten die achteruit
gaan. Het klopt dat de duinen zeer biodivers
zijn. De trend in deze duingebieden is echter
niet dusdanig stijgend dat het de gemiddelde
trend omhoog kan halen. De duinen zijn dus
biodivers, maar worden volgens de trend niet
veel biodiverser vooralsnog. Gemiddeld
genomen over alle ecosystemen heen zien we nu
dus een dalende trend. Oorzaken hiervoor zijn
het verdwijnen van ‘groene’ elementen in het
landschap en schaalvergroting in het
landgebruik. Verder wordt de toename van
stikstofdepositie in verband gebracht met de
toename van stikstofminnende soorten, ten
koste van de meer zeldzamere soorten. Dit
wordt ook aangeduid als vergrassing en
verruiging van het open duin en moerassen.
Positieve ontwikkelingen zijn er ook, zoals in
oude bossen, die meer soorten herbergen en de
verbetering van waterkwaliteit in de Harger- en
Pettemerpolder waardoor veel soorten weer
teruggekomen zijn in dit gebied. Zie ook het
overzicht Biodiversiteit in Noord-Holland 2021
op onze website

Extra capaciteit stikstof en natuur/NNN: zijn
hierin ook de kosten voor uitvoering GGA al
meegenomen?

Nee, dat is niet het geval. De uitbreiding van de
ambtelijke capaciteit voor de gebiedsprocessen
wordt grotendeels gefinancierd uit
rijksmiddelen voor natuur, stikstofreductie,
klimaat en water.

Rommel

Hoe zijn de gederfde opcenten per provincie
bepaald? (voor NH de jaarlijkse compensatie van
€15,6 miljoen., zie p 20)

Het IPO heeft voorgesteld om gebruik te maken
van de verdeelsleutel die door de Raad voor het
Openbaar Bestuur (ROB) is vastgesteld. Dit
model kan gebruikt worden om het aandeel van
(semi) elektrische auto’s in het totaal aan auto’s
te voorspellen.

Olthof
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BZK heeft aangegeven de contourennota voor
het zomer reces aan de Staten Generaal aan te
bieden.

Olthof
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Johan
Dessing

Wanneer wordt de contouren nota van BZK
verwacht over de uitwerking en de invoering
(tijdpad) van een alternatief belastinggebied

23
Onder 5.2 “inhoudelijke beleidsvoorstellen
kaderbrief 2023” is de eerste alinea van de
toelichting bij post 11 “Aanpak stikstofopgave en
actualisatie Natura 2000 beheerplannen” niet
helemaal duidelijk en er wordt om opheldering
gevraagd met de vragen 1 t/m 4.
Onder dezelfde paragraaf 5.2 worden bij post 14
“Uitvoering VTH-taken (inclusief Roadmap Plus),
transitie naar groen staal en
gezondheidsonderzoeken” grote jaarlijkse
ramingen opgevoerd: volgens de tabel op pag. 25
is voor de begroting 2023 een geraamd bedrag
van 3,7 tot 4,1 miljoen euro nog niet gedekt en
voor 2024 en 2035 is een totaal van 3,2 tot 3,6
miljoen euro nog niet gedekt. Over de beheersing
van dit risico middels “herijkingsmomenten” (p.
27) worden de vragen 5 t/m 8 gesteld, temeer
omdat een groot deel van deze ramingen
structureel zijn.
Wordt in de eerste alinea onder 11 op pagina 23
aangaande de IPO-begroting 2022 bedoeld, dat de
totale kosten voor het “Programma Vitaal
Platteland” in 2022 gestegen zijn, hetgeen met
name veroorzaakt wordt door gestegen kosten
van het “Interprovinciale Programma Stikstof en
Natuur” (IPSN) in 2022?
Zo niet, wat wordt er dan precies bedoeld?

Dat klopt. Zie hiervoor ook de toelichting zoals
Rommel
opgenomen op pagina 36 van de Eerste
Begrotingswijziging 2022 onder 5.2.3: ‘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 (Kaderbrief
2023) zal worden voorgesteld beide posten dan
ook meerjarig te ramen.’.
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54

NLG

Johan
Dessing

Rommel
. Dat valt lastig te zeggen. Het IPO meldt in de
toelichting op haar Begroting 2022 het volgende:
‘In de begroting IPO Den Haag zijn – in lijn met
de wens van de AV – geen PM-posten opgenomen.
Alleen de kosten die met zekerheid zijn te
verwachten zijn opgenomen in de begroting,
uiteraard wegende dat in de loop van het jaar,
zoals altijd maar zeker met een nog
te vormen nieuw kabinet, bijstelling van ambities
en afspraken en dus ook begroting nodig zal
zijn.’

FVD

23

En wordt in deze alinea bedoeld, dat voor de
jaren 2023 t/m 2025 geen verdere stijging
geraamd wordt door IPO van de totale kosten
voor het “Programma Vitaal Platteland”, waarvan
de kosten voor IPSN steeds deel uitmaken?
Zo niet, wat wordt er dan precies bedoeld?

Portefeuillehouder GS
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NLG
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Johan
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27

Wat wordt er inhoudelijk aan PS voorgelegd bij de
herijkingsmomenten (p. 27, midden) gezien het
feit dat er op dit moment geen dekkingsvoorstel
is voor de grote structurele bedragen vanaf 2023?

De middelen zijn structureel noodzakelijk. De
omvang van deze middelen zijn gebaseerd op
een inschatting van de benodigde
werkzaamheden op basis van de informatie die
nu voorhanden is. De komende periode en jaren
zullen de in de planning benodigde activiteiten
steeds scherper worden. Op basis van die
informatie zal tijdens de herijkingsmomenten
een voorstel aan PS worden voorgelegd voor
wijziging van structurele bedrag.

Olthof

56

NLG

FVD

Johan
Dessing

27

Welke bijsturing is er naar aanleiding van deze
herijkingsmomenten mogelijk?

Zie hiervoor. Op basis van de meest recente
informatie worden voorstellen voor
aanpassingen aan PS voorgelegd.

Olthof

57

NLG

FVD

Johan
Dessing

27

Wanneer is een eerste herijkingsmoment
voorzien, gezien de ongedekte ramingen van 3,7
tot 4,1 miljoen euro al voor 2023?

Op het moment dat nieuwe, aangescherpte
planning vanuit Tata Steel beschikbaar komt
over de snelheid en het ritme van
vergunningsaanvragen.

Olthof

58

NLG

FVD
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27

Wat is de planning voor latere
herijkingsmomenten?

Met de behandeling van de provinciale begroting Olthof
in PS.

Nr

Com Fractie
missi
e

Naam
Pagina Vraag
vragenste
ller

Antwoord

Portefeuillehouder GS

59

EFB

G.J.W.
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Deze middelen zijn geheel vrij te besteden.

Olthof

JA21

6 en
19

‘De verwachte inkomsten via het provinciefonds
nemen de komende jaren toe’ (blz. 6). Opwaartse
bijstelling raming Provinciefonds (blz.19).
Vraag: Draagt een deel label “bestemming” (welk
deel) of zijn deze inkomsten naar eigen inzicht
‘vrij’ te besteden?
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19 en
20

Opcenten motorrijtuigenbelasting blijven
ongewijzigd. ‘Het tarief in Noord-Holland blijft
hiermee het laagste in Nederland.’
Vraag: Dit lijkt aantrekkelijk voor leasebedrijven
om het autopark in NH te registreren. Zijn daar
cijfers over bekend en bestaat er inzicht in hoe
het percentage leaseparkregistraties in N-H zich
verhoudt tot andere provincies?
Compensatie gederfde opcenten als gevolg van
vrijstelling MRB elektrische voertuigen provincies.
Vraag: Wat is het percentage elektrische lease
auto’s en wat is de verwachte groei en prognose
in PNH? Dit met het oog op de berekende
compensatie.

Op basis van de gewichtsuitdraai per 31-03-2022 Olthof
die wij van de Belastingdienst hebben ontvangen
blijkt het volgende:
-

-

-

Als alleen gekeken wordt naar het
aandeel van leasevoertuigen van
Grootwagenparkhouders (GWH’s) met
het vestigingsadres in Noord-Holland
ten opzichte van het totaal aan
leasevoertuigen in Nederland dan staan
in Noord-Holland ongeveer 30% van de
leasevoertuigen ingeschreven (zie tabel
hierna)
Daarnaast is er nog een categorie van
leasevoertuigen waarbij het
vestigingsadres van de GWH niet
bepalend is voor bepaling van de
opcenten maar de NAW- gegevens van
de berijder. Het aandeel van NoordHolland in dit totaal is ongeveer 20%
(zie tabel hierna)

Het percentage electrische leaseauto’s
op basis van de gewichtsuitdraai per
31-03-2022 bedraagt ongeveer 5%. Per
31-03 stonden 68.918 electrische
auto’s ingeschreven in Noord-Holland
op een totaal van 1.386.300 auto’s. Wij
verwachten in de komende jaren een
verdere groei van het aandeel
electrische auto’s. Hoeveel dat precies
gaat zijn is lastig te voorspellen op dit
moment.
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JA21

20 en
21

Faunaschade. Het eigen risico ganzenschade is
met 15% verhoogd van 5% naar 20%. Het budget
wordt desondanks structureel verhoogd met een
overigens gelijkblijvend bedrag van €4,3 miljoen
per jaar. Reden: in 2021 zijn de kosten hoger dan
verwacht. De verhoging is niet alleen substantieel
maar ook structureel. Om die reden is het
belangrijk om zicht te krijgen op wat er toe geleid
heeft dat de kosten in 2021 zoveel hoger zijn
uitgevallen dan verwacht.

Vragen:
-Wat is er de oorzaak van dat de kosten in 2021
zoveel hoger zijn uitgevallen dan verwacht?
-Het hogere budget voor schade uitkeringen is
kennelijk afgeleid op de daadwerkelijke kosten
van 2021. Welke berekening ligt aan de begrote
meerkosten ten grondslag?

Antwoord

1.
2.
3.

Zie ons antwoord op vraag 15
Zie ons antwoord op vraag 15
Zie ons antwoord op vraag 15

Portefeuillehouder GS
Rommel

Op dit moment niet. In ons beleid neergelegd in
de brief van 4 juni 2020 wordt sterk ingezet op
mogelijkheden om de standganzen te reduceren.
Wij onderschrijven het planmatig beheer zoals
door de Faunabeheereenheid Noord-Holland
faunabeheerplan is voorgesteld op basis
waarvan de benodigde populatieontheffing en
vergunningen zijn verleend en die zijn
doorgezet naar de grondgebruikers. Via de FBE
stimuleren wij agrarische grondgebruikers om
beheermogelijkheden optimaal te benutten.
Tevens verwachten wij veel van het zgn.
gecoördineerd beheer wat wordt uitgevoerd in
de natuur- en waterrijke gebieden en wat effect
zal hebben op de aantallen ganzen.

-Wat is uw inschatting/prognose voor de
ontwikkelingen op gebied van schade. U begroot
dit vlak. Waarom heeft u geen reden om aan te
nemen dat de kosten de komende jaren meer dan
exponentieel stijgen?
-Worden beleidswijzigingen voorbereid die
gericht zijn op het voorkomen van nog meer
Faunaschade dan voor 2021 was verwacht?
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Ontwikkelingen grond-, weg- en waterbouw. ‘Met
andere opdrachtgevers wordt samengewerkt om
tot afgewogen handelingsperspectieven voor de
wat langere termijn te komen.
Vragen:

-

Olthof
Zoals ook ministers Harbers en De
Jonge in hun intentieverklaring met de
markt
(https://www.rijksoverheid.nl/actueel/
nieuws/2022/05/31/intentieverklaringsamen-doorbouwen-in-onzekere-tijdentegen-stijgende-bouwkosten) aangeven
is het gezamenlijke belang van
opdrachtgevers en markt om de sector
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-Wat dient onder ‘afgewogen handelingspectieven
voor de wat langere termijn’ te worden verstaan?
-Welke activiteiten worden ondernomen om tot
afgewogen handelingsperspectieven voor de
langere termijn te komen en wat zijn globaal de
(meer)kosten van deze activiteiten?
-Wat is de betekenis van het hebben van
‘afgewogen handelingspectieven voor de wat
langere termijn’ voor de uitvoeringsagenda?
-Kunt u aangeven wat de inspanningen op dit vlak
aan concrete resultaten heeft opgeleverd?

-

-

-
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5/6 en
15

Heeft betrekking op 2.2 ontwikkelingen grond-,
weg- en waterbouw en 4.1.3. toepassen
indexering op provinciale budgetten. Op blz. 6
lezen we dat prijsstijgingen en schaarste aan

-

Portefeuillehouder GS

gezond te houden. De capaciteit in de
markt kan alleen worden behouden als
de GWW aantrekkelijk blijft voor
bedrijven, voor personeel en voor
jonge mensen die een studie kiezen.
Daar is de gehele GWW-sector zich
bewust van. Met alle betrokkenen zal
samengewerkt moeten worden om een
goed toekomstperspectief te creëren.
De schaarste van grondstoffen kan
voor de middellange termijn aangepakt
worden door onze huidige inzet op
circulair bouwen te versnellen. Door
sloopafval als grondstof in te zetten en
onderdelen te hergebruiken,
voorkomen we dat nieuwe
grondstoffen nodig zijn voor onze
infraprojecten. [zie ook vraag 44]
Er wordt met diverse opdrachtgevers
kennis en inzicht gedeeld [zie ook
vraag 19]
Handelingsperspectieven kunnen
leiden tot strategische keuzes in de
uitvoeringsagenda. Bij de behandeling
van het IMPI hopen wij hier meer
duidelijkheid over te kunnen geven.
Tot dusver heeft samenwerking en
afstemming de bevestiging gegeven dat
alle opdrachtgevers vergelijkbare
situaties ervaren, en dat ieder project
in een andere fase verkeert en
verschillend materiaalgebruik en dus
kostenontwikkelingen en
leverbetrouwbaarheid kent. De
algemene gedragslijn is per project te
onderzoeken wat de materiaalkosten of
vertragingen zijn, en hierover in
gesprek te gaan met de aannemer. [zie
ook vraag 29]
Olthof
Ja dat is correct
Nee dat is nu nog niet bekend, gezien
de zeer recente ontwikkelingen tav
grondstofprijzen. Bij de behandeling
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grondstoffen een risico vormen voor het behalen
van de provinciale ambities. Op blz. 15 staat dat
provinciale begroting voor de indexatie
ontwikkelingen, de CPB-ramingen tot
uitgangspunt neemt.
Vragen:

Antwoord

-

Portefeuillehouder GS

van het IMPI hopen wij hier meer
duidelijkheid over te kunnen geven
Dit is een politieke vraag, die wij hier
niet kunnen beantwoorden
Via de behandeling van het IMPI in het
najaar zullen PS worden betrokken bij
de keuzes in de uitvoering

-Is het correct om aan te nemen dat de recente
prijsstijgingen tot gevolg hebben dat de begrote
middelen niet voldoende zijn om op
voorgenomen wijze uitvoering te geven aan het
IMPI?
-Bestaat er zicht op wat recente en nog verwachte
prijsstijgingen betekenen voor het uitvoeren van
IMPI?
-Bestaat bij GS de wens of ziet GS de noodzaak
tot het maken van strategische keuzes in de
uitvoering? Denk daarbij aan het uitstellen of
misschien juist versnellen van projecten; het
maken van keuzes tussen investeringen of
onderhoud, eventuele verschraling of afschalen
van investeringen of onderhoud.
-Op welke wijze is GS voornemens om PS te
betrekken bij het maken van strategische keuzes
in de uitvoering?
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Transitie groen staal. Voor de komende jaren
verwacht de OD NZKG structureel meer geld
nodig te hebben dan begroot. De benodigde
bedragen worden genoemd maar de benodigde
dekking ontnreekt. Hiervoor verwijst GS naar het
Rijk die hiervoor middelen ter beschikking zou
moeten stellen. Het gaat voor 2023 om een
bedrag van ca. €2,4 miljoen en voor de jaren

De OD NZKG anticipeert inderdaad op de
Olthof
noodzakelijke extra werkzaamheden voor het
beoordelen van vergunningen en het houden van
toezicht hierop in het geval Tata Steel de
transitie maakt naar groen staal. Voor dit
moment gaat het om het opbouwen van kennis
op dit gebied (2 fte). Op dit moment zijn door
Tata Steel nog geen vergunningen aangevraagd
en worden dus nog geen activiteiten verricht
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daarna om bedragen van tussen de €2,7 en €3,1
miljoen per jaar.
Vragen:

Antwoord

Portefeuillehouder GS

voor het beoordelen hiervan. Op het moment
dat Tata Steel wel vergunningen aanvraagt dan
is de OD NZKG verplicht om deze, namens GS,
binnen wettelijke termijnen te beoordelen. Dit
staat los van mogelijke extra middelen vanuit
het Rijk.

-Is het juist dat de OD NZKG anticipeert op de
extra inspanningen en hiervoor de benodigde
inspanningen verricht en zonodig verplichtingen
aangaat terwijl nog niet zeker is of het Rijk bereid Op dit moment 2 fte voor de opbouw van
benodigde kennis. De OD NZKG zijn met Tata
is om de extra middelen ter beschikking te
Steel in overleg over de planning van de
stellen?
aanvragen voor vergunningen voor de transitie
-Welke verplichtingen worden In dat kader
naar groen staal. De inspanningen – en daarmee
aangegaan en wat betekent dit voor de
de financiering – van de OD NZKG worden zo
provinciale begroting indien het Rijk niet of niet
goed mogelijk afgestemd op deze planning. In
volledig bijdraagt in de behoefte aan extra
de huidige krappe arbeidsmarkt, vraagt het
middelen?
aantrekken van personeel echter tijd.
De provincie is bevoegd gezag en financieel
verantwoordelijk voor de VTH-taken bij Tata
Steel. Een deel van de kosten voor
vergunningsaanvragen kan onder de
Omgevingswet worden gedekt via leges (uw
Staten stellen de legesverordening vast). In het
geval het Rijk niet bijdraagt dan zal het andere
deel moeten worden bekostigd uit de provinciale
begroting.
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22 en
28/29

Implementatie SWUNG-2. ‘De kosten die
opgegeven worden in dit voorstel voor de
Kaderbrief zijn dus indicatief, mogelijk is deze
indicatie onjuist en zal er opnieuw over beslist
moeten worden.’
Vragen:
-Binnen welke termijn kan GS duidelijkheid
verschaffen of de indicatie juist is?
-Kan de implementatie van SWUNG-2 (mede) tot
gevolg hebben dat de provincie fysieke

De eerste stap is om goed inzicht te krijgen
Olthof
welke stappen we moeten zetten om SWUNG-2
te implementeren, daartoe wordt de komende
maanden een plan van aanpak gemaakt. In dit
plan van aanpak moet ook duidelijk worden
welke financiële middelen we nodig hebben voor
de implementatie zelf, zoals o.a. het verzamelen
van de data voor het vaststellen van de
geluidproductieplafonds, de inrichting van een
monitor systeem en de personele inzet die
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investeringen/aanpassingen moet doen in/rond
provinciale wegen/installaties?

Antwoord

hiervoor nodig is. Dit plan van aanpak moet Q1
2023 gereed zijn.

-Kan GS een inschatting maken (al is het een
De provincie Noord-Holland stelt de Geluid
grove) van de financiële consequenties voor het
Productie Plafonds vast. Dat geeft aan wat onze
geval de indicatie (zie citaat) inderdaad onjuist is?
ambitie is. Daar waar straks normen
overschreden worden zullen we mitigerende
maatregelen moeten nemen. Dit zal onderdeel
uit maken van het opnieuw op te stellen
Actieplan Geluid. Voorbeeld van een mitigerende
maatregel is stil asfalt. Onderdeel van SWUNG-2
is ook een saneringsplan. Voor wat betreft de
sanering heeft het Rijk een nieuwe
saneringsregeling opgesteld. Deze regeling
vervangt de oude
Subsidieregeling sanering verkeerslawaai en
bevat de nieuwe regels voor het verkrijgen van
een rijksbijdrage voor sanering verkeerslawaai
onder de Omgevingswet. Dit betekent dat het
Rijk subsidie beschikbaar stelt voor het treffen
van doelmatig maatregelen. Indien we meer
willen doen dan de verplichte sanering dan zal
dat een beleidskeuze zijn waarvoor we zelf dan
de financiële middelen moeten aanwenden.
Op dit moment is het te onduidelijk en kunnen
GS niet een indicatie geven.
Zie ook antwoord technische vraag 35.

Portefeuillehouder GS

