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Verzenddatum

Betreft: Overwegingen GS bij kaderbrief 2023

- 8 JUNI 2022
Kenmerk

Geachte leden,
Hierbij informeren we uw Staten over de (beleids)voorstellen die
onderdeel zijn geweest van de afweging in GS over de te maken
financiële keuzes bij het opstellen van de kaderbrief, maar waar wij niet
toe hebben besloten gezien de grote (financiële) onzekerheden op dit
moment.
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Uw kenmerk

Inleiding
Zoals gemeld in de kaderbrief hebben we er als GS voor gekozen om
prudent financieel beleid als uitgangspunt te hanteren bij het opstellen
van de kaderbrief 2023. We zijn als GS terughoudend geweest met het
opnemen van nieuw beleid en nieuwe projecten/activiteiten in deze
kaderbrief. Voor de overwegingen achter dit besluit verwijzen wij naar
de kaderbrief zelf.
In de kaderbrief is de volgende toezegging opgenomen:

‘Wel maken we voor uw Staten inzichtelijk welke voorstellen op tafel
hebben gelegen waar het positieve begrotingssaldo ook voor ingezet
zou kunnen worden. Wij zullen deze voorstellen, voorzien van een
toelichting, ter informatie aan uw Staten toezenden voor de
behandeling van de kaderbrief in de commissies.’

Via deze brief geven wij invulling aan deze toezegging.
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Toelichting per voorstel
1. Prijsindexatie voor verbeter- en uitbreidingsinvesteringen iMPI

De prijzen voor materialen die nodig zijn voor het bouwen van infrastructuur zijn enorm
gestegen. In 2021 zijn de prijzen voor de Grond-, Weg- en Waterbouwsector gestegen met
circa 11,6%. Voor de verbeter- en uitbreidingsinvesteringen hebben we, conform het ‘nee
tenzij’ beleid voor indexeren, geen mechanisme om het beschikbare budget voor de
dekking van kapitaallasten te corrigeren voor inflatie. Dit betekent dat de verbeter- en
uitbreidingsinvesteringen onder de huidige prijzen ingepast moeten worden in de bestaande
begroting die niet wordt gecorrigeerd voor de prijsstijgingen. Kredietverhogingen van
realisatieprojecten als gevolg van de kostprijsstijgingen gaan ten koste van de beschikbare
budgetruimte voor verbeter- en uitbreidingsprojecten in het integraal Meerjarenprogramma
Infrastructuur (iMPI).
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Dit voorstel ziet op het toepassen van indexatie van de investeringsruimte in de begroting
op basis van de daadwerkelijke CWW prijsstijgingen door een jaarlijkse bijstelling op basis
van de actuele CWW prijsindex. Bij de gepresenteerde cijfers is als uitgangspunt een
indexatie in 2022 ten opzichte van 2021 met 11,6% genomen. Meerjarig is gerekend met
het langjarig gemiddelde van 2%.

Het niet opnemen van dit voorstel heeft als consequentie dat de bestaande begroting het
financieel kader blijft voor de te programmeren verbeter- en uitbreidingsinvesteringen en
dat prijsstijgingen in de CWW sector een nadelig effect hebben op het aantal te realiseren
projecten of op de scope van uit te voeren projecten.

2. Cofinanciering Europese projecten 2023-2027
In totaal is in 2022 en 2023 een bedrag van €4 miljoen gereserveerd voor provinciale
cofinanciering bij Europese regelingen. Dit bedrag blijkt onvoldoende om aan de huidige
ambities te voldoen. Dit komt mede door de verplichte bijdrage aan het programma Kansen
voor West III (KVWIII - €1,1 miljoen voor uitvoeringskosten), de bijdrage aan de
uitvoeringskosten van het nieuw opgerichte Just Transition Fund (JTF - naar verwachting
€1,2 miljoen euro) en doordat een deel van de reserve is aangewend ter mitigatie van het
risico van onze deelneming in de ROM InWest (€2 miljoen). Dit voorstel heeft tot doel om
het budget in de reserve weer aan te vullen met €3,2 miljoen (het totaal van de onvoorziene
kosten voor het JTF en de deelneming in de ROM), zodat het mogelijk blijft om in 2023 en
2024 cofinanciering voor Europese projecten beschikbaar te stellen.
Het niet opnemen van dit voorstel heeft als consequentie dat tijdens de huidige
programmaperiode (2022-2027) geen provinciale cofinanciering beschikbaar is voor
projecten in Kansen voor West en Interreg. Dit maakt het voor potentiële aanvragers lastiger
de dekking van hun project rond te krijgen.

Er is een alternatief beschikbaar om vanuit de bestaande begroting de benodigde uitgaven
voor de Europese cofinanciering te dekken. De in dit voorstel geraamde middelen voor
cofinanciering Europese projecten worden ingezet ten behoeve van projecten gericht op de
versterking van de arbeidsmarkt. Dit doel past goed binnen de doelen waarvoor het
Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds (hierna 'EHDF') is opgericht. Het is dus een
optie om de begrote kosten binnen de begroting op te vangen door een deel van de
middelen uit de 2e tranche van het fonds economisch herstel duurzaamheid hiervoor in te
zetten.
3. Bibliotheek indexering

De Wet Stelsel Openbare Bibliotheken regelt de verantwoordelijkheden en taken van de
deelnemers aan het bibliotheeknetwerk. Voor provincies zijn hierin drie provinciale
kerntaken benoemd: Interbibliothecair Leenverkeer (IBL), Bibliotheek Innovatie en
Netwerktaken. Alle provincies laten deze taken conform de wet uitvoeren door een
provinciale ondersteuningsinstelling (POI). Provincie Noord-Holland subsidieert Probiblio
voor het uitvoeren van deze taken in Noord-Holland. Deze organisatie ontvangt ook subsidie
vanuit de provincie Zuid-Holland.

Sinds 2010 is er geen indexering voor de Loon- en Prijscompensatie (LPC) geweest van het
bedrag dat Probiblio ontvangt voor de uitvoering van deze taken. Sinds het verzakelijken
van de subsidierelaties verstrekt de provincie uitsluitend activiteitensubsidies. Deze worden
niet automatisch geïndexeerd. Dit betekent dat loon- en prijsstijgingen opgevangen moeten
worden binnen het bestaande subsidiebudget. De belangrijkste kosten van Probiblio zijn
loonkosten. De organisatie is verplicht om de geldende CAO te volgen.
Het niet opnemen van dit voorstel heeft als consequentie dat onze bijdrage ongewijzigd
blijft en dus niet geïndexeerd wordt. Aangezien de jaarlijkse kosten voor Probiblio wel
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stijgen, kunnen per saldo minder taken worden uitgevoerd. Dit kan er op termijn toe leiden
dat de organisatie de in de Bibliotheekwet en in het recent afgesloten landelijk
bibliotheekconvenant opgenomen taken niet naar behoren kan uitvoeren. Mede omdat er in
tegenstelling tot de meeste andere provincies sinds 201 0 geen indexatie meer is toegepast.

4. Dóórontwikkeling Huis van Hilde
Museum Huis van Hilde is een icoon van en voor de provincie. Het laat bezoekers kennis
maken met het archeologische erfgoed in een bijzonder gebouw in Castricum. Met de
verkregen museumstatus is het vertellen en beleven van de geschiedenis nadrukkelijker
naast collectiebeheer en onderzoek komen te staan. Uit het reguliere archeologiebudget
wordt alles gefinancierd omtrent Huis van Hilde: collectiebeheer, in stand houden depot,
beheer gebouw Huis van Hilde, onderzoeken en uitvoering publiekstaken museum Huis van
Hilde. In de afgelopen jaren zijn extra (capaciteits)kosten vrijwel allemaal binnen het eigen
budget opgelost, waarbij ook in beperkte mate budget voor collectiebeheer en onderzoek
voor onderwaterarcheologie is benut voor collectiebeheer en onderzoek voor archeologie
(vindplaats Velsen 2).

Dit is echter niet houdbaar op de langere termijn zonder dat het inhoudelijke doel
ondergeschikt raakt. Met het personeelsbudget (structureel € 267.400) kan de organisatie
zich ontwikkelen tot een modern museum met een rol in het maatschappelijk debat,
ontmoetingsplaats in de regio en icoon van de provincie. Dit voorstel voorziet in incidentele
middelen (€ 1 50.000 in 2022 en € 75.000 in 2023) om een aantal aanpassingen aan het
gebouw te financieren zodat de verhuurmogelijkheden groeien (zoals geluiddicht maken van
tribune, afsluitbaar maken van winkel, streaming lezingen mogelijk maken). Dit ondersteunt
de opdracht die al eerder aan Huis van Hilde is meegegeven om stabiele inkomsten te
genereren. Daarnaast zijn in het voorstel structurele middelen (€ 50.000) opgenomen die
zouden worden ingezet voor het op peil houden van onderzoek, publicaties en educatie.

Het niet opnemen van dit voorstel heeft als consequentie dat het niet lukt om de brede
invulling van de wettelijke taak van collectiebeheer en museale taak in de lucht te houden.
Aangezien de wettelijke taak niet verwaarloosd kan worden, leidt dit tot afschalen van de
publieke toegankelijkheid tot tentoonstelling en tot versobering van de kennisverspreiding
over het archeologisch erfgoed.

5. Toepassen indexatie op uitgaven decentralisatiemiddelen erfgoed
De provincie ontvangt sinds 2012 een decentralisatie-uitkering van het Rijk van € 2.6 mln.
voor de restauratie Rijksmonumenten en een van € 83.333 voor het steunpunt monumenten
en archeologie. Deze decentralisatie-uitkeringen worden, net als alle andere decentralisatieuitkeringen, niet geïndexeerd. Indirect wordt via de indexatie die het rijk toepast op het
accres als onderdeel van de algemene uitkering van het provinciefonds wel een indexatie
toegepast. De decentralisatie-uitkeringen tellen voor het Rijk mee bij de te indexeren
uitgaven via het accres. Provincies besluiten zelf hoe het ontvangen accres wordt ingezet.
Dit accres is, conform het 'nee tenzij beleid' voor indexeren van de provincie tot op heden
niet doorgevoerd ten bate van de bovengenoemde erfgoedmiddelen. Het opgenomen
bedrag in dit voorstel is een inschatting van de aanvullende kosten bij het toepassen van
indexatie waarbij de uitgaven voor erfgoed in 2023 eenmalig te corrigeren voor de
prijsstijgingen sinds 2012 en deze indexatie daarnajaarlijks in de begroting mee te nemen.
Vanwege de grote en toenemende restauratiebehoefte, de prijsstijgingen in de
restauratiemarkt en de groeiende behoefte aan ondersteuning van gemeenten bij de
erfgoedtaken, ziet dit voorstel op het toepassen van indexatie op de uitgaven voor erfgoed
vanaf 2023.

Het niet opnemen van dit voorstel heeft als consequentie dat de budgetten voor de
erfgoedtaken waarover een bestuurlijke afspraak met het Rijk is gemaakt, namelijk de
subsidiering van restauratie van Rijksmonumenten en het steunpunt monumenten en
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archeologie, niet meegroeien met het prijspeil. Dit kan er op termijn toe leiden dat er per
saldo minder restauratieprojecten kunnen worden gesubsidieerd en het steunpunt minder
activiteiten kan uitvoeren.
6. Knooppuntontwikkeling Alkmaar Noord, fase 1

De Voortgangsrapportage OV-fonds 2021 geeft inzicht in de besteding van de middelen van
het OV-fonds. Hierin is beschreven wat de stand van zaken is van de projecten op de
Investeringsagenda OV-fonds en welke projecten en aanvragen op kortere termijn worden
verwacht. Ook is aangegeven dat nog 8 miljoen euro te besteden was en dat het aantal
projecten waarover we met de verschillende regio’s in gesprek zijn (en op de prioritaire lijst
van de Investeringsagenda zijn opgenomen) de beschikbare 8 miljoen euro overstijgt. Met
het besluit van 23 november 2021 om een bijdrage van 8 miljoen euro te reserveren voor de
ontwikkeling van OV-knooppunt Haarlem Nieuw Zuid is het totale OV-fonds toebedeeld.

Een van de projecten die op de prioritaire lijst van de Investeringsagenda is opgenomen en
die in de Voortgangsrapportage 2021 is opgenomen als verwacht project (verwachte
financiële aanvraag), is Alkmaar Noord. Prioritaire projecten zijn projecten, waarbij we al
enige tijd als samenwerkingspartner betrokken zijn, waarvoor al draagvlak in de regio is, die
voldoen aan de doelstellingen en die naar verwachting op korte termijn tot een financiële
aanvraag komen. Projecten op de investeringsagenda betreffen veelal complexe
gebiedsontwikkelingen die forse langetermijninvesteringen vragen van zowel publieke als
private partijen.
De ontwikkeling van beide knooppunten in Alkmaar dragen bij aan de urgente
woningbouwvraag en aan de bereikbaarheid binnen de regio en richting de MRA. Eind 2021
is de integrale gebiedsvisie voor knooppunt Alkmaar Noord vastgesteld door de
gemeenteraad van Alkmaar. De visie betreft de ontwikkeling van het knooppunt tot een
gebied met (meer) gemengd programma (naar schatting 800 woningen, werklocaties en
voorzieningen), betere langzaam verkeerroutes, een forse verbetering van de kwaliteit van
de leefomgeving en de ontwikkeling van een mobiliteitshub. Voor de eerste fase van de
gebiedsontwikkeling, die eind 2022/begin 2023 van start gaat, bestaat een tekort van circa
€1,15 miljoen euro. Hierbij gaat het onder andere om de inrichting van het noordelijke
stationsplein en de aanleg van een groene as met langzaam verkeer routes richting de
Hoornse Vaart. Hiervoor wordt naar verwachting in Q1 2022 een subsidieverzoek ingediend
bij de provincie. Het niet opnemen van dit voorstel heeft als consequentie dat er binnen de
bestaande programmering onvoldoende ruimte is om de gevraagde provinciale bijdrage
volledig toe te kennen.
7. Doorpakken met de mobiliteitstransitie - Urgente kortetermijnacties Actieve
Mobiliteit (o.a. regionale doorfietsroutes) Bestaande uit:

a. Onderzoek/inwinning data opstarten
b. Ontwikkelen Veerpontenbeleid/aanpak
c. Op niveau houden subsidieregeling Kleine Infra
d. Subsidie buiten uitvoeringsregeling voor een aantal grote fietsprojecten
e. Realiseren ketenreisvoorzieningen
f. Stimulering gebruik doorfietsroutes door goede bewegwijzering
g. Gedragsbeïnvloeding

Een investering in de fiets zorgt naast een betere bereikbaarheid voor een verminderde CO2
uitstoot, minder stikstofdepositie, een minder hoge energievraag, meer ruimte voor
woningbouw, een gezondere leefomgeving en gezondere inwoners. Daarom staat in het
Coalitieakkoord dat vervoer per fiets meer aandacht krijgt. Er is afgesproken het fietsbeleid
te intensiveren en te investeren in nieuwe doorfietsroutes in de regio.
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Om te bepalen waar en op welke manier het best geïnvesteerd kan worden, is inwinning van
de juiste data cruciaal. Daarnaast is voldoende (subsidie)budget nodig om gemeenten te
ondersteunen bij de realisatie van routes. En vervolgens om inwoners te stimuleren hier
gebruik van te maken.

De spitspont bij Velsen wordt in het coalitieakkoord genoemd als belangrijk onderdeel van
het regionale fietsnetwerk, waarvan GS willen dat deze behouden blijft. Daarnaast is
uitgesproken dat middelen ter beschikking worden gesteld om knelpunten in het aanbod
van fietsenstallingen bij OV-knooppunten op te lossen. De maatregelen uit dit voorstel met
kortetermijnacties volgens uit deze ambities. Concreet gaat het om:

Onderzoek/inwinning data opstarten (€300.000).
Ontwikkelen Veerpontenbeleid/aanpak (€1 50.000),
Op niveau houden subsidieregeling Kleine Infra (€3.075.000),
Subsidie buiten uitvoeringsregeling voor een aantal grote fietsprojecten (o.a. 2e
elektrische pont Velsen, verbeteren fietstunnel onder station Uitgeest en
fietsverbinding Heilooërbos) (€8.897.500),
Realiseren ketenreisvoorzieningen (€ 624.000)
Stimulering gebruik doorfietsroutes door goede bewegwijzering (€1 50.000)
Gedragsbeïnvloeding (€50.000).
Het niet opnemen van dit voorstel heeft als consequentie dat voor diverse gewenste
verbeteringen in het regionale fietsnetwerk en de ketenreis vooralsnog geen dekking wordt
geregeld in de begroting. Ook kunnen de genoemde subsidies buiten uitvoeringsregeling uit
het voorstel niet worden verleend. Geen bijdrage aan de (elektrische) spitspont Velsen
verkleint de kans dat deze wordt gecontinueerd. Bij fietstunnel station Uitgeest en
fietsverbinding Heilooërbos gaat het om meekoppelkansen met werkzaamheden van ProRail,
die er na 2023 niet meer zijn. Geen bijdrage aan deze projecten heeft daardoor als
consequentie dat deze verbeteringen aan het regionale fietsnetwerk niet gerealiseerd
worden. Dit geldt ook voor de grote hoeveelheid kleinere fietsprojecten die vallen binnen de
subsidieregeling kleine infra voor gemeenten. Door het (nu) niet continueren van de
subsidieregeling kleine infra is de consequentie bovendien dat gemeenten ook voor de jaren
erna minder fietsverbeteringen zullen inplannen.

8. Burgerparticipatie en scholierenprogramma
In het coalitieakkoord is de ambitie uitgesproken om participatie van inwoners te
versterken. Daarvoor is voor deze coalitieperiode incidenteel extra budget beschikbaar
gesteld voor de jaren 2020 tot en met 2023. Uit dit budget is onder meer een adviseur
inwonersparticipatie aangesteld. Samen met een werkgroep uit uw Staten werkt deze
adviseur aan uitgangspunten voor inwonersparticipatie. Inmiddels hebben uw Staten ook de
Agenda Bestuurlijke Vernieuwing en participatie vastgesteld, waar ook deze functie
onderdeel van uitmaakt. Dit voorstel is bedoeld om voor deze functie structureel budget
beschikbaar te stellen zodat de werkzaamheden ook doorgang kunnen vinden na 2023.

Daarnaast wordt uit het extra budget voor actieve communicatie en inwonersparticipatie in
het coalitieakkoord ook een projectleider voor het scholierenprogramma Baas van NoordHolland gefinancierd. Met het programma wil de provincie zoveel mogelijk jongeren
bereiken en hen kennis laten maken met politiek en de provincie. Dit gebeurt op
verschillende manieren. Onder andere met de gastles Belastingbazen, het Provinciespel, een
break-inbox voor MBO-studenten en Scholierenbattles. Ook werkt de projectleider samen
met de griffie aan initiatieven rond jongerenparticipatie en het betrekken van jongeren bij
de politiek, zoals Op weg naar het Lagerhuis en de NJR Provinciestrijd. Ook na 2023 willen
we dit scholierenprogramma voortzetten. Daarom stellen we voor om ook voor deze functie
structureel budget beschikbaar te stellen.
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Het niet opnemen van dit voorstel heeft als consequentie dat er vooralsnog geen dekking
beschikbaar is in de begroting om de genoemde initiatieven na 2023 voort te zetten.
9. Sterke gemeenten, sterke regio’s

Veel van de provinciale ambities, zeker in regionale of gebiedsgerichte processen, kunnen
alleen in samenwerking met gemeenten gerealiseerd worden. Gemeenten doen steeds vaker
een beroep op de provincie om hen daarbij te ondersteunen of als samenwerkingspartner op
te treden, dan wel de regie te pakken.

De provincie biedt deze ondersteuning ook vanuit onze verantwoordelijkheid voor de
kwaliteit van het lokale bestuur. In 201 3 is het beleidskader ‘Bestuurskrachtige regio's in
Noord-Holland vastgesteld (PS 1 8 november 201 3). De uitgangspunten van het beleidskader
zijn actueel. Op grond van het beleidskader is een Uitvoeringsregeling “Versterken
bestuurskracht Noord-Holland” vastgesteld (GS 5 november 2019). Met deze regeling
ondersteunt de provincie gemeenten ten aanzien van:
• bestuurskrachtonderzoek zowel individueel als regionaal,
• onderzoeken naar de gewenste vorm of samenwerkingspartner,
• het organiseren van regionale bijeenkomsten voor raadsleden ten behoeve van het
bevorderen van de regionale samenwerking;
• het opstellen van een regionale samenwerkingsagenda;
• het opstellen van een regionale visie op de toekomstige bestuurlijke organisatie.
Deze regeling vervalt op 1 januari 2023. Gemeenten worden dan niet meer op deze wijze
ondersteunt.

Dit voorstel is bedoeld om de huidige regeling aan te passen aan de actuele ontwikkelingen
en om deze te verlengen tot en met 2025. De focus zou dan komen te liggen op:
• Adviezen/ onderzoeken/procesbegeleiding lokale en regionale bestuurskracht en
uitvoeringskracht,
o Maatwerktrajecten voor een duurzame verbetering van bestuurskracht in
brede zin
• Versterken van (regionale) samenwerking,
o Waaronder de dóórontwikkeling van regionale samenwerking,
raadsledenbijeenkomsten en samenwerkingsagenda’s
• Ondersteuning voor het experimenteren met nieuwe vormen van democratische
besluitvorming (nadere uitvoering motie maatwerk democratie),
o Bijvoorbeeld door Thorbecke experimenten zoals een federatiegemeente te
ondersteunen
• Pilot met data & kennisdelen.
o De positie van lokale bestuurders en ambtenaren versterken met meer
kennis, betere vaardigheden en een sterker netwerk

Het niet opnemen van dit voorstel heeft als consequentie dat de provincie Noord-Holland
haar gemeenten en regio’s in mindere mate kan ondersteunen voor versterking van de
bestuurskracht en daarmee de uitvoeringskracht.

10. Masterplan Wonen
In het Masterplan Wonen 2.0 worden diverse opties uitgewerkt voor de actieve inzet van
instrumenten om woningbouw te versnellen en betaalbaar te houden. Te denken valt aan
actief grondbeleid op binnenstedelijke locaties, financieringsarrangementen (bv fonds
betaalbare koop, subsidies aan gemeenten) en investeringen via flankerend beleid
(bijvoorbeeld in mobiliteit). Het is op dit moment echter nog niet mogelijk om een
(onderbouwd) bedrag te noemen voor het Masterplan Wonen. De kosten en de risico's
kunnen nu nog niet worden bepaald. In de 2.0 versie worden aan de hand van de
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instrumentenkoffer en inzet in grote projecten concrete voorstellen uitgewerkt, met
financiële onderbouwing, die vervolgens aan GS en PS worden voorgelegd.
Het niet opnemen van dit voorstel heeft als consequentie dat er vooralsnog geen dekking
beschikbaar is in de begroting om de instrumentenkoffer in 2023 direct in te kunnen zetten.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

f

provinciesecretaris

R.M. Bergkamp

voorzitter

A.Th.H. van Dijk

