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Opening

Opening 18.30 uur
De VOORZITTER: Welkom bij technische vragenronde over de jaarstukken 2021.
Statenleden worden in de gelegenheid gesteld om mondelinge vragen te stellen over de
jaarstukken. Deze mondelinge vragenronde komt in de plaats van een schriftelijke vragenronde.
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De heer HARTOG (JA21): Wanneer en door wie is besloten om de mondelinge vragenronde weer
op te pakken?
De VOORZITTER: Aan het einde van de vorige Statenperiode is besloten om in het vervolg de
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voorbereiding van de behandeling van de jaarstukken op deze manier te doen. Door Covid moest
worden teruggevallen op de oude procedure. Laten we deze procedure na afloop evalueren.

De voorzitter licht de procedure van vanavond toe.
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2.

Mondelinge technische vragenronde jaarstukken 2021

De heer HARTOG (JA21): Naar aanleiding van de aanbiedingsbrief van 17 mei 2022, pagina 2,
punt 2, Programma Financiën: Er is een voordelig verschil van 16.000.829 euro. Op welke
onderdelen is dat voordelige verschil ontstaan?

Pagina 2
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Op pagina 3 en 4 aanbiedingsbrief wordt gesproken over een voordelig bedrag van 9,6 miljoen
euro. Deze bijdrage voor het Waddengebied is van het Rijk ontvangen, maar kan niet worden
gestort in het Waddenfonds. Worden deze middelen aan de Reserve Uitgestelde intenties
toegevoegd, of via het restant rekeningenresultaat, zonder bestemming, aan de Algemene
Reserve toegevoegd? Als die middelen straks toch nog worden afgestort, wat is dan het effect op
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de begroting?
Jaarrekening pagina 160: Naar verwachting zal met de Belastingdienst eind 2022 een nieuw
convenant worden afgesloten. Waarom wordt een nieuw convenant afgesloten?
Mevrouw KAPITEIN (D66): Een aanvullende vraag over het Waddenfonds. Verwacht u het bedrag
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van 9,6 miljoen euro in 2022 uit te geven? Wordt dan een nadelig resultaat voor 2022 voorzien?
Jaarrekening:
Pagina 20: Over welke onderwerpen zijn in 2021 inwonerspanels en participatiecampagnes en
platforms georganiseerd?
Pagina 21: De communicatie wordt geconcentreerd rond 5 thema’s die inwoners het belangrijkst
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vinden: Welke thema’s zijn dat geweest in 2021?
Pagina 89: Kan een update worden gegeven van de laatste inzichten in wanneer hoeveel extra
NNN wordt gerealiseerd?
Pagina 99, punt 5.2.1.: Er is 14,6 miljoen euro extra uitgegeven aan NNN en agrarisch
natuurbeheer. Kan een nadere toelichting of specificatie worden gegeven?
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Pagina 119: Wat houdt de beleidsindicator ‘Resultaat Voedsel verbindt’ in?
Pagina 162: Ruim 40% van de fte zijn niet toegewezen aan een programma, anders dan aan het
Programma Financiën en Bedrijfsvoering. Wat doen deze mensen behalve financiën, administratie
inkoop en HR?
Pagina 193: Waarom zijn nog niet alle leges kostendekkend, zoals bijvoorbeeld de Waterwet en
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de Wet Hygiëne zwembaden en vooral de Wet Natuurbescherming? Gaat dit in 2022 wel lukken?
Pagina 301: Voor de Ronde Hoep is een voorziening van 2,7 miljoen euro getroffen. Waarvoor is
dit bedoeld? Wat is de achterliggende methodiek? De Provincie treft weinig voorzieningen en
werkt meestal met reserves.
Pagina 305: Er valt 466.000 euro vrij vanuit het project Grass2Grit. Op pagina 81 staat dat wordt
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bezien of de door dit project doelstellingen te behalen zijn. Is dit project vroegtijdig gestopt,
omdat er geld vrijvalt?
Mevrouw VAN GEFFEN (Liberaal NH): In de voordracht staat dat het resultaat van PDENH
2,4 miljoen euro negatief is. Het resultaat is al sinds 2018 elk jaar negatief. Waardoor wordt dat
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verlies in 2021 veroorzaakt? In de Jaarrekening staat dat er aanvullende storting is voor de
verliesvoorzienig van 3,1 miljoen euro. Klopt het dat de verliesvoorziening niet te maken heeft
met verlies, maar met het feit dat er meer middelen zijn geïnvesteerd en dat daarom de
verliesvoorziening omhoog moet? Wat is het verlies in 2021?
Jaarrekening:
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Pagina 67, Overzicht onttrekking reserves: In de ontwerpbegroting betreft het min 170. In de
actuele begroting en Jaarrekening is dat bedrag veel hoger. Waardoor is dat verschil verklaren?
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Pagina 3
Pagina 70, paragraaf 4.1.2. Subsidieregelingen: Kan een percentage worden gegeven van welk
deel van de subsidies in de MRA terecht komt en welk deel daarbuiten?
Pagina 78, paragraaf 4.3.4.: De hersteltijd van VRI’s blijkt niet haalbaar. Is een dergelijk complex
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verkeerslicht dan wel een voordeel ten opzichte van een regulier verkeerslicht? Wat is het effect
van uitval op de verbeterde doorstroming?
Pagina 126, Bedrijfsvoering, paragraaf 7.2.3 (vermogensbeheer): Wat zijn reclameconcessies? Wat
is de relatie van de opbrengsten uit reclameconcessies met vermogensbeheer?
Pagina 174: SolaRoad is verliesgevend. Waardoor wordt het negatieve resultaat veroorzaakt?
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De heer HEIJNEN (CDA):
Jaarrekening:
Pagina 70, paragraaf 4.1.2.: Wat wordt gesubsidieerd met de Subsidies buiten uitvoeringregel?
Wanneer komt men in aanmerking voor een dergelijke subsidie?
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Pagina 71, paragraaf 4.1.2.: Wat is de oorzaak dat 5,7 miljoen euro minder aan de uitvoering van
mobiliteitsbeleid is uitgegeven ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2021?
Pagina 75, paragraaf 4.3.1.: Er is 7,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het ontwerpen van
duurzame maatregelen bij projecten voor de jaren 2021-2023. Welk bedrag is hiervan in 2021
ter beschikking gesteld?
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Pagina 184, Onteigeningsbeslissingen grondbeleid: Hoe loopt het proces? Komen alle mogelijke
onteigeningsbeslissingen langs Provinciale Staten?
Vorig jaar waren er op het positieve resultaat toch nog onverwachte kosten, waardoor in de
Kaderbrief het positieve resultaat fors minder werd. Is er al inzicht over welke lasten nog te
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verwachten zijn?
Statenlid DULFER (GL): Voordracht, pagina 2, Toelichting bij paragraaf 2. Daar staat een verschil
tussen het uiteindelijke resultaat en de laatste begrotingswijziging. Bij de laatste
begrotingswijziging waren GNR en de nu uitgestelde exploitatie van het Waddenfonds
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waarschijnlijk al bekend. Waarom is dit dan niet opgenomen in de prognose of de begroting?
Pagina 75, Mobiliteit,: De werkzaamheden ten behoeve van de verbetering van de biodiversiteit
zijn in 2021 ondergebracht bij de gebiedsaannemer en worden in 2022 opnieuw
geprogrammeerd. Wat betekent dit? Gebeurt dit bij een of bij meerdere gebiedsaannemers? 40
procent van de verbetervoorstellen is uitgevoerd. Wat is dan de ambitie voor de resterende
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voorstellen?
Pagina 78: De beleidsindicator Aanrijtijd VRI is deels gerealiseerd, vanwege de complexiteit van
het stoplicht. Wat is de complexiteit? Was die niet te voorzien? Kunnen we de complexiteit
inmiddels beter hanteren?
Pagina 44, Water en Ruimte: Wat moet worden verstaan onder de zorgplicht voor regionale
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keringen? Wie is daarvoor verantwoordelijk? Wat is de stand van zaken van de pilot hierover met
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier?
Pagina 47: Er zijn versterkingsplannen voor de primaire keringen. De actuele begroting is 7,5
miljoen euro. In de Jaarrekening kwam het op 2,8 miljoen euro. Waardoor wordt deze
onderbesteding veroorzaakt?
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Pagina 4
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Pagina 96, Groen: Naast de lopende acties in het Actieplan Biodiversiteit is er voor twee gebieden
een aanvullende subsidie beschikbaar gesteld voor aanvullend weidevogelbeheer. Om welke twee
gebieden gaat het? Voor welke aanvullende activiteiten wordt de subsidie verstrekt?
Pagina 97, Groen: De Provincie werkt aan de bestrijding van exoten. Graag een toelichting op de
Cabomba bestrijding in de Vechtplassen, de gebruikte methode, de effectiviteit en toekomst van
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Cabombabestrijding?
Pagina 99, Groen: Hoe is er tot nu samengewerkt met Stichting Steenbreek, met name op de
primaire doelstelling ‘vergroening van particuliere tuinen’? Zijn er plannen gemaakt voor de
komende jaren.
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Statenlid KOSTIĆ (PvdD): In de jaarstukken wordt vaak verwezen naar onderzoeken en monitoring,
maar er wordt geen link bij geplaatst. Het zou fijn als standaard een hyperlink wordt toegevoegd.
Jaarrekening: Pagina 23, Programma Klimaat en Milieu: De doelenboom Klimaat gaat vooral in op
energie. Het Actieprogramma Klimaat is breder dan dat. Wat is de stand van zaken met
betrekking tot het behalen van de doelen, per thema en sector? Kan de Jaarrekening op
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klimaatdoelen worden aangescherpt?
Kunnen op de website, op een pagina, de verschillende ambities van de Provincie meetbaar en
inzichtelijk worden gemaakt, zodat duidelijk is hoever een ander is gevorderd?
Pagina 26: Gemeenten behoren in de Omgevingsvisie en omgevingsplannen aandacht te
besteden aan het spectrum van een gezonde leefomgeving. Controleren wij de gemeenten
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daarop? Kunnen we een aanwijzing geven als dit niet gebeurt?
Pagina 28: Wat is de reden dat nul sanering geluidsbelaste woningen is gerealiseerd?
Pagina 31: Hoe staat het met handhaving op de Wet Natuurbescherming bij werkzaamheden
binnen gemeenten? In de praktijk blijkt dat de capaciteit daarvoor beperkt is. Wat is gedaan om
de VTH-taken wat betreft Wet Natuurbescherming te versterken?
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Pagina 49 Programma 3: Regionaal Waterprogramma: We missen een volledige reflectie op het
gebied van de verschillende waterdoelen. Hoe zit het met de chemische kwaliteit?
Wat is de stand van zaken van de bestrijding verdroging natuurgebieden en bescherming
drinkwaterwingebieden?
Pagina 29: Uit het Rekenkamerrapport bleek dat de OD weinig capaciteit had. Hoe wordt daarop
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gereflecteerd in de Jaarrekening?
Pagina 69, Programma 4: OV-nooppunt Muiden. Worden dergelijke verkenningen ook bij andere
knooppunten gedaan? Spelen biodiversiteit en natuurinclusiviteit ook een rol bij deze duurzame
ontwikkelingen? Hoe staat de provincie ervoor inzake natuurinclusieve ruimtelijke ontwikkeling?
Pagina 76: Verbeteren biodiversiteit: 40% van de verbetervoorstellen is in 2021 uitgevoerd.
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Betekent dit dat 60% niet, of later wordt gerealiseerd? Is het nieuwe ecologische onderhoud van
oevers en bermen reeds in ieder gebiedscontract opgenomen en uitgevoerd? Zo nee, waarom
niet?
Vorig jaar is toegezegd dat gebiedscontracten gelijk getrokken zouden worden. Wat houdt dit in?
Is dat reeds gebeurd? Zo nee, waarom niet?
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Programma 5 Groen: We missen een beleidsindicator Biodiversiteit. Waar zijn de resultaten en
inspanningen op natuurinclusiviteit van de thema’s terug te zien in de Jaarrekening?

4

Pagina 5
NNN: Binnen drie jaar moet de stikstofdepositie omlaag worden gebracht. Ligt het proces op
schema qua reductiedoelen?
Faunabeheer wordt uitgevoerd door FBE, meestal op basis van beheerplannen. Welke
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faunabeheerplannen ontbreken nog? Hoe zit het met beheer buiten de FBO? Is de FBE daar ook bij
betrokken?
De PvdD mist de dieren in de verschillende programma’s. Waar nu dieren worden genoemd, gaat
het om mogelijke doding van dieren. Is het mogelijk om een paragraaf over dierenwelzijn op te
nemen in de Jaarrekening?
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Programma 6, landbouw: Vanuit Europa zijn doelen gesteld voor biologische landbouw. Zelf heeft
de Provincie doelen voor natuurinclusief in 2030. Kan inzichtelijk worden gemaakt hoe we er nu
voor staan?
In de Voedselvisie is dierenwelzijn meegenomen. Middels een amendement worden
kringlooplandbouwambities gekoppeld aan dierenwelzijnsverbetering. De Provincie kan niet
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overal invloed op uitoefenen, maar hoe wordt dierenwelzijn meegenomen? Welke vorderingen
zijn gemaakt?
De heer KLEIN (CU): Pagina 37, Programma 2.2.2. Indicator aantal bedrijven dat heeft
deelgenomen aan het stimuleringsprogramma. Dat is lager dan begroot. Zijn er andere redenen
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dan genoemd dat minder bedrijven hebben deelgenomen?
Pagina 47, Programma 3.1.2: De ontwerp begroting voor Programma 3.1.2 was 2,5 miljoen euro.
De actuele begroting is op 7.5 miljoen euro gezet. In de Jaarrekening staat uiteindelijk 2.8
miljoen euro. Wat is daar gebeurd?
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Pagina 54, Programma 3.4.1.: De concessie Gooi en Vechtstreek heeft een eigen MaaS app. Het
provinciaal beleid is dat ze zoveel mogelijk eenzelfde app voor de verschillende concessies. Wat
is de status daarvan?
Pagina 68, Programma 4.1.1. MRA elektrisch. Er zijn minder laadpunten gerealiseerd dan
gepland. Is dat een beleidskeuze van de Provincie of heeft MRA Elektrisch zelf een keuze
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gemaakt?
Pagina 98, Programma 5.2.4. Faunaschade: Het advies voor de Kadernota is om de
tegemoetkoming faunaschade te begroten op 10 miljoen euro. Is dat gebaseerd op een analyse
van wat we verwachten, of is dit een extrapolatie van wat er in 2021 is uitgekeerd? Het feit dat
het iedere keer wordt bijgesteld, is een structureel verschijnsel.
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De heer CARTON (PvdA): Wat is de reden van de aanvullende verliesvoorziening in het kader van
PDENH?
In de voordracht, punt 4 Financiële ontwikkeling wordt gesproken over een afname van de
bestemmingsreserves van 65 miljoen naar 860 miljoen euro. Dat is toch geen afname? Kan
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worden toegelicht hoe dit moet worden gelezen?
De heer ROOSENDAAL (VVD): Waarom telt de tabel over de kwaliteit van oppervlaktewater niet
op?

5

Pagina 6
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De heer MANGAL (DENK) is benieuwd naar de antwoorden op de zinnige vragen die zijn gesteld.
De heer HARTOG (JA21) heeft geen vragen.

Schorsing 19.19 uur 19.45 uur
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Beantwoording van vragen:
Mevrouw LUIMSTRA: Eerst worden de vragen over programma’s beantwoord en daarna de vragen
over Financiën (voordracht, programma 7 en de Jaarrekening).
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Programma 1
De vragen over Programma 1 Communicatie vanuit D66 worden schriftelijk beantwoord.
Programma 2
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Zorgplicht regionale keringen en de relatie tot de pilot met Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier: De pilot is succesvol afgerond. Op dit moment heeft de Provincie alleen een
zorgplicht bij primaire keringen. Bij regionale keringen gaat het alleen om het toetsen en
normeren van die keringen. Wat de Provincie doet bij primaire keringen wil ze ook gaan
toepassen bij regionale keringen. Daarom heeft de pilot samen met het hoogheemraadschap
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plaatsgevonden. De resultaten daarvan moeten nog worden vertaald in beleid.
Twee partijen stelden een vraag over het grote verschil in de tabel ‘Primaire keringen’. Het
antwoord staat in de Jaarrekeng bij de toelichting op pagina 202. De twee grootste verklaringen
zijn, dat er een uitvoeringsregeling voor het gebiedsprogramma Ruimtelijke kwaliteit is geweest
omtrent de Markermeerdijken. Daarvoor was 1,2 miljoen euro begroot, maar er zijn in 2021 geen
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aanvragen binnengekomen voor deze uitvoeringsregeling. Het is wel de verwachting dat die
aanvragen in 2022 worden gedaan. Dat verklaart waarom het bedrag niet is uitgegeven.
Daarnaast was er 3.3 miljoen euro begroot voor een samenwerkingsovereenkomst met Hollands
Noorderkwartier. De ondertekening vond plaats in januari 2022, terwijl dat eigenlijk voor vorig
jaar stond gepland. Dat maakt dat je met het bedrag moet schuiven. Zie ook pagina 202 voor een
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toelichting.
Een reflectie op de waterdoelen wordt gemist en ook de chemische doelen zouden ontbreken.
Deze doelen, dus ook de chemische, zijn meegenomen in een rapportage in het kader van het
Regionaal Waterprogramma. De rapportage is, of wordt, aan Provinciale Staten toegestuurd.
Handhaving in Natura2000-gebieden: Samen met de Omgevingsdienst en andere organisaties
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worden handhavingsuitvoeringsplannen gemaakt waarin de coördinatie van handhaving in het
natuurveld wordt georganiseerd. Dat vond plaats in 2021.
Randstedelijke Rekenkamerrapport inzake drinkwaterbronnen en de capaciteit van de
Omgevingsdiensten: De ontheffingsverzoeken en handhaving hebben gewoon doorgang kunnen
vinden. Daar is niet op ingeboet. Provincie Noord-Holland is met de Omgevingsdienst in gesprek
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over het op een gewenst niveau brengen van de capaciteit. Dat is in 2021 niet gerealiseerd.
De doelenboom is bij de begroting door de Staten vastgesteld. Als deze niet volgens wens is dan
moet dat bij de begroting besproken worden.
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Pagina 7
Het is aan de gemeenten zelf om eigen omgevingsvisie te maken en om daarin een gezonde
leefomgeving op te nemen. De Provincie controleert niet specifiek of grijpt niet in als zij dat
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onderdeel niet opnemen.
Ten aanzien van het verschil tussen begroting en gerealiseerd in de sanering van geluidsbelaste
woningen spelen twee aspecten. Het aantal begroot bleek een lager aantal te zijn. De sanering
hangt samen met de uitvoering van een aantal projecten. Die hebben niet plaatsgevonden in
2021. De verwachting is dat die realisatie dit jaar gaat plaatsvinden, maar wel met een lager
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aantal.
De vraag wat de reden is dat het aantal bedrijven dat deelnam aan de stimuleringsregeling lager
is dan begroot (pagina 37), zal schriftelijk worden beantwoord.
Programma 3
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Programma 3.4.1: De verkenning die is gedaan voor knooppunt Muiden is een
mobiliteitsknoop/-hub, dus niet bij een stationsgebied. De opgave om dit ook bij de andere OVknooppunten (60 treinstations en 4 grote busstations) wordt integraal, programmatisch en
ruimtelijk verkend, qua gebruik, ketenreis et cetera.. De Provincie doet dit met haar
samenwerkingspartners. Muiden is een van de eerste knooppunten, wat niet een treinstation is
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en waar dat nu ook wordt gedaan. Bij de nieuwe knoop Haarlem Nieuw Zuid gebeurt het ook.
Iedere knoop is maatwerk.
Speelt biodiversiteit een rol bij doelstellingen voor OV (Programmaplan Knooppunten)? De
verbetering van de leefomgevingskwaliteit is een van de doelstellingen, zoals stedelijk groen en
klimaatadaptatie. Biodiversiteit op zich is niet een direct doel, maar door de verbetering van de
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leefomgeving, door middel van groen in de stationsgebieden, klimaatadaptief bouwen etc. is het
wel een koppelkans. Daarnaast zijn er nog aparte knooppunten. Dat zijn de buitenpoorten. Dit
zijn de stationsgebieden die toegang tot landschap of de natuur bieden. Daarbij wordt getracht
het groen richting het station te trekken, om een betere groenverbinding te maken. Bij knopen
waarbij subsidie is toegekend, is getoetst aan leefomgevingskwaliteit. Bij de Poort van Hoorn zijn
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klimaatadaptatie en groen een duidelijk onderdeel van het integrale plan, net als bij Hilversum en
andere plannen.
De (MaaS)-app in de concessie Gooi en Vechtstreek was onderdeel van de aanbesteding.
Transdev was verplicht om die app te maken voor de Gooi en Vechtstreek. De app is redelijk
succesvol. Met Transdev wordt gesproken over uitbreiding van de app naar andere concessies.
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Grondonteigening: De rol van de Koning ten aanzien van onteigening zal bij de nieuwe
Omgevingswet verdwijnen. Die rol wordt min of meer overgenomen door Provinciale Staten.
Uiteraard heeft de Koning altijd gelijk. Dat hebben Provinciale Staten niet. Het besluit dat de
Staten moeten nemen ten aanzien van onteigening moet worden bekrachtigd door de
bestuursrechter. Tegen de tijd dat de Omgevingswet daadwerkelijk wordt ingevoerd, volgt een
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technische sessie (is het voorstel aan de Statengriffie).
Programma 4
De Provincie verstrekt in principe geen subsidies binnen VRA-gebied. Dat doet de VRA als
vervoersregio. De enige uitzondering daarop is de regeling Uitwegen. Dat betreft het veilig
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maken van de eigen uitwegen op de provinciale wegen. Die kunnen in VRA gebied liggen.

7

Pagina 8
Voor de regeling Kleine Infra is de verdeling van de subsidie circa 50:50: 6,3 miljoen euro binnen
MRA-gebied (Zuid-Kennemerland, IJmond, Gooi en Vechtstreek en Uitgeest) en circa 6 miljoen
euro buiten de MRA. De Uithoornlijn is een subsidie buiten uitvoeringsregeling. Dat is wel een
subsidie aan VRA. De uitvoering wordt gedaan door de VRA.
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Gemeenten of partijen kunnen een beroep doen op uitvoeringsregelingen, totdat de subsidiepot
leeg is. Er zijn ook bijdragen door de Provincie aan projecten. Denk aan de fietstunnel
Velsertraverse. Dat is een project waarbij via Subsidie buiten uitvoeringsregeling subsidie wordt
verstrekt.
Aan Mobiliteitsbeleid is 5,7 miljoen euro minder uitgegeven. Een groot aantal subsidieregelingen
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heeft minder of zelfs meer uitgegeven dan begroot. Bijvoorbeeld: Voor de fietstunnel
Velsertraverse is het de gemeente niet gelukt om de subsidie aan te vragen, dus die schuift door
naar volgend jaar. Het project Fiets filevrij, de doorfietsroute tussen Haarlem en Amsterdam, is
ook dit jaar niet tot uitvoering gekomen en is doorgeschoven naar volgend jaar. Zo zijn er meer
regelingen. Dat telt samen op tot 5,7 miljoen euro.
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Het programmabureau MRA Elektrisch werkt voor drie provincies, Noord-Holland, Utrecht en
Flevoland. Provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor het budget. Vandaar dat dit via de
begroting wordt verantwoord. Het programmabureau is concessiehouder van een
laadpuntenconcessie. De provincies zijn verantwoordelijk voor de aanvragen. Die aanvragen
komen van individuele burgers. Zij vragen bij hun gemeente een laadpaal aan. Gemeenten
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zouden dat in principe kunnen regelen, maar dat is ingewikkeld. Er is daarom een gezamenlijke
regeling afgesproken voor alle gemeenten. Gemeenten zetten de aanvragen door naar het
Programmabureau MRA Elektrisch. Het programmabureau bepaalt vervolgens waar de laadpaal
het beste kan worden geplaatst. Het aantal aanvragen voor laadpalen was in het afgelopen jaar
minder dan gepland.
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Een VRI (verkeersregelinstallatie) is een regelsysteem voor de afwikkeling van verkeersstromen.
Een VRI omvat niet alleen een stoplicht, maar ook een computer, signaleringskabels etc. De
complexiteit bestaat uit twee onderdelen. Een gebiedsaannemer moet zorgen dat een VRI
behouden blijft en dat problemen tijdig gesignaleerd worden. De installatie draait op
verschillende software systemen en onderdelen. Die zijn niet alle van deze tijd. Soms zijn
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onderdelen niet voor handen en kunnen ze niet snel worden geleverd, waardoor de aannemer de
VRI niet direct kan herstellen. Er is hersteltijd nodig. De hersteltijd wordt in 34% van de tijd
gerealiseerd.
In 2020 is circa 2 miljoen euro gevraagd om biodiversiteit binnen provinciale infrastructuur vorm
te geven. Dat was het eerste jaar te ambitieus. Samen met de gebiedsaannemers is gepoogd dit
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op te lossen. Onder meer door de onderhandelingen met de gebiedsaannemer werd vertraging
opgelopen. Het programma loopt tot 2023. In 2021 viel een bedrag vrij. Het is wel de bedoeling
om de totale biodiversiteitopgave te realiseren.
Afwaardering heeft een technische achtergrond. Het project wordt momenteel afgerond. Er wordt
rekening gehouden met Europese subsidie. Het is nog onduidelijk of het project in aanmerking

335

komt voor die subsidie. Daarom wordt op voorhand afgeboekt. Mocht de Europese subsidie
alsnog volgen dan ziet men deze terug als inkomsten in de begroting.
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Duurzaamheid: In mei 2021 hebben de Staten afgesproken dat in drie jaar tijd voor 7,5 miljoen
euro aan duurzaamheid wordt ontwikkeld. Tot op heden is daarvan circa 3 miljoen euro

340

uitgevoerd. Al deze maatregelen worden aan Provinciale Staten voorgelegd ter uitvoering. In de
komende periode wordt het bedrag van 7,5 miljoen euro zeker verbruikt.
Programma 5
Het is lastig om in een paar zinnen aan te geven waar en wanneer NNN wordt gerealiseerd. Een

345

duidelijk overzicht daarvan wordt elk najaar gegeven in het Programma Natuurnetwerk.
Het verschil van 14,58 miljoen euro bij het operationeel doel 5.2 Natuurbeheer is een groot
bedrag. Inbegrepen is de uittredingssom uit het Goois Natuurreservaat. Het is een eenmalige
grote afwijking, welke te verklaren valt.
Er zijn twee gebieden waar een aanvullende beschikking voor weidevogelbeheer is afgegeven. Dat

350

zijn middelen uit het landelijke actieprogramma Grutto. Dat geld voor aanvullende
weidevogelmaatregelen is terechtgekomen in Zeevang en de Ronde Hoep.
Vanuit Groen Kapitaal wordt samengewerkt met Stichting Steenbreek. Beide streven dezelfde
doelen na. Steenbreek wordt een podium gegeven op het Groen Kapitaal platform. Het betreft
niet zozeer een subsidie.

355

Cabomba is een waterplant die behoorlijk hinderlijk is voor watersporters. Cabomba wordt weg
geharkt uit de jachthavens. Dat moet voorzichtig gebeuren, want als de plant kapot wordt
getrokken, komen er juist weer nieuwe planten bij, waardoor het probleem verergerd. We hebben
niet de illusie dat Cabomba helemaal kan worden weggenomen uit de Vechtplassen. Het zal een
kwestie van beheer zijn, ook in de toekomst, met name rondom de jachthavens.

360

Een beleidsindicator voor natuurinclusieve ontwikkeling wordt gemist. Als beleidsindicator voor
biodiversiteit wordt de Living Planet Index van het Wereld Natuurfonds gebruikt. Voor
natuurinclusieve ontwikkeling ligt dat anders. Het is een lastig te operationaliseren begrip.
Wanneer is een ontwikkeling natuurinclusief? Dan zou dat ook nog moeten worden gemeten in de
gehele provincie over zo ongeveer alles. Een dergelijke indicator is lastig operationeel te maken.
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Vandaar dat voornoemde Living Planet Index wordt toegepast, welke statistisch gezien
verantwoord is.
De Provincie is nog niet op schema qua stikstofreductie. De zorg over de stikstofproblematiek is
er uiteraard wel. In Noord-Holland is het een veelkoppige problematiek. Het heeft te maken met
landbouw, infrastructuur en industrie, maar ook met stikstof vanaf zee. De Provincie kan daarop

370

weinig invloed uitoefenen. Zoals bekend is recent een brandbrief aan de minister gestuurd. De
Provincie heeft een gebiedsgerichte aanpak opgebouwd. Er staat op dit moment al veel aan
stikstofstrategie en uitwerking. De Provincie zit zeker niet ‘achter in de bus’ als het gaat om de
aanpak van stikstofreductie.
Er ontbreekt geen faunabeheerplan. Niet alle faunabeheer loopt via een faunabeheerplan. Het

375

heeft wel de voorkeur dat alles via een faunabeheerplan verloopt, want dat betekent dat er
gecoördineerd beheer plaatsvindt. Er kan ook rechtsreeks, zonder een faunabeheerplan
ontheffing worden verleend. Dan gaat het om incidentele gevallen, bijvoorbeeld konijnen op een
begraafplaats. Dan verleent de Provincie buiten een faunabeheerplan om een ontheffing.
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Betreffende faunaschade is er vrij real time contact met BIJ12, de uitvoeringsinstantie. Het
schadebedrag houdt verband met de omvang van de ganzenpopulatie, maar ook
weersomstandigheden en de grasprijs spelen een rol. Het betreft vooral het vergoeden van
gewasschade bij agrariërs.

385

Programma 6
Gevraagd is naar de betekenis van het cijfer 4 bij Voedsel Verbindt. Het cijfer gaat over trajecten
die in 2020 zijn doorlopen in het kader van Voedsel Verbindt, waaronder het Jong-leren-etenprogramma en de pilot Horecalogistiek op de Zuidas, de Hallen en andere gebieden in
Amsterdam waar duurzame logistiek vanuit Voedsel Verbindt nader wordt bekeken. Tevens is in

390

de eigen horeca een challenge met circulair voedsel tot stand gebracht. Daardoor is tot het cijfer
4 gekomen.
Vorderingen met betrekking tot dierenwelzijn in de Voedselvisie: De Voedselvisie gaat over
regeneratieve en grondgebonden landbouw en niet over alle vormen van landbouw. In de
regeneratieve landbouw wordt het zo natuurlijk mogelijk houden van dieren mogelijk gemaakt.

395

Er loopt een pilot met LNV over kringlooplandbouw. Dierenwelzijn is daarvan een onderdeel. Daar
wordt ook gestuurd op doelen.
Financiën (voordracht, Programma 7 en jaarstukken):
De verwachting was dat in 2021 9,6 miljoen euro zou worden uitbetaald door het Rijk voor het
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Waddengebied. Het bedrag is toegekend maar nog niet uitbetaald. In de Jaarrekening wordt dit
uitgelegd. Het bedrag verschuift van 2021 naar 2022. Dit is bij de eerste begrotingswijziging
toegevoegd aan de begroting 2022. Het voorstel is om het geld dat al is ontvangen in de
algemene reserve te storten. In 2022 wordt het geld weer aan de algemene reserve onttrokken. Er
komt geen nadeel in 2022, omdat het geld al gereserveerd is.

405

Het verschil/bedrag van 16,8 miljoen euro op Programma 7 bestaat uit afrekenverschillen, waarin
dit jaar een grote subsidievaststelling zit. Dit zijn subsidies die later worden vastgesteld en die
lager blijken te zijn dan de subsidietoekenning. Daarnaast was er een positief voordeel op
capaciteit van 7 miljoen euro. De toelichting op deze verschillen staat op pagina 2 en 3 van de
aanbiedingsbrief.

410

Elke drie jaar wordt met de Belastingdienst een nieuw convenant gesloten in het kader van
horizontaal toezicht. Dat convenant zal voor het eind van het jaar worden gesloten.
De beantwoording van de vraag over de leges volgt schriftelijk.
Een voorziening wordt getroffen als het moment van betalen onzeker is of de omvang onbekend
of onzeker is. De voorziening Ronde Hoep stamt van voor 2021 en heeft betrekking op

415

planschadeverzoeken, waarvan is vastgesteld dat ze waarschijnlijk betaald moeten worden, maar
waarbij nog geen indiening van planschadeverzoeken heeft plaatsgevonden. De verwachting is
dat dit op zijn vroegst in 2023 gaat plaatsvinden. Tot die tijd is daarvoor een voorziening
geraamd.
Negatief resultaat PDENH: Een verliesvoorziening wordt gevormd door het waardeverschil eigen

420

vermogen van PDENH en het door de Provincie gestorte kapitaal. Het eigen vermogen van PDENH
wordt weer beïnvloed door de investeringen die worden gedaan in participaties. De
verliesvoorziening voor het waardeverschil wordt opgenomen. Het verlies van PDENH wordt
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veroorzaakt door investeringen en faillissementen van vennootschappen waarin is geïnvesteerd,
die hebben plaatsgevonden.

425

Overzicht onttrekking reserves: Schommelingen worden veroorzaakt door in de reserves gewekte
lasten. De schommelingen kunnen niet van te voren worden ingeschat.
Zinsnede in Programma 7 met betrekking vennootschapsbelasting over de opbrengsten uit
reclameconcessies: Er speelt een landelijke discussie over het begrip normaal vermogensbeheer.
De belastingdienst legde een aantal gemeenten aanslagen op, waarbij is aangegeven dat

430

reclameconcessies belast zijn met vennootschapsbelasting. De provincie en gemeenten zijn het
daarmee niet eens. Het heeft op dit moment geen effect op de verantwoording van de Provincie.
De grootste kostenpost bij SolaRoad is personeel en het uitbesteden van werk. SolaRoad heeft
relatief weinig inkomsten, waardoor de kosten hoger zijn dan de baten. Dat veroorzaak het
verlies.

435

Gevraagd is of er nog onverwachte kosten te voorzien zijn, aangezien er vorig jaar in het
Kaderbriefproces een aantal kosten werd benoemd. Die kosten hadden met name te maken met
de uittreding van het GNR. Op dit moment worden geen extra kosten voorzien. Uiteraard zijn er
wel onzekerheden bijvoorbeeld rondom de inflatie. Die zijn benoemd in de Kaderbrief.
Gevraagd is om een paragraaf in de Jaarrekening over dierenwelzijn: In de jaarrekening wordt

440

strikt verantwoord wat in de begroting is opgeschreven. Het is dus niet aan de orde dat er nieuwe
paragrafen, hoofdstukken of nieuwe indelingen worden toegepast. We volgen daarin een op een
de begroting. Dat is de reden waarom de jaarrekening is opgebouwd zoals deze is opgebouwd.
In de voordracht staat dat er een afname van 65 miljoen euro naar 860 miljoen euro was. Het was
925 miljoen euro. Daar gaat 65 miljoen euro vanaf, waardoor 860 miljoen euro resteert.

445

De overheadkosten zijn opgenomen in Programma 7. Het betreft de overhead van de gehele
provinciale organisatie. Dus niet alleen Financiën, de financiële administratie en Inkoop. In de
wet- en regelgeving BBV is vastgesteld wat de overhead kan/mag zijn. Alle overheadkosten
worden ‘geparkeerd’ als capaciteit bij Programma 7.
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De VOORZITTER: Hartelijk dank voor de beantwoording van alle vragen. In de commissie EFB zal
politiek inhoudelijk worden ingegaan op vragen.
3.

Sluiting

Sluiting 20.35 uur.
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