Advies aan Provinciale Staten

Uw contactpersoon
K. Konings
AD/STG

Doorkiesnummer +31235143032

Tbv Statenvergadering d.d

4-7-2022

Koen.konings@noord-holland.nl

Commissie RWK
Datum commissievergadering

13-6-2022
24 juni 2022

Onderwerp:

Voordracht

1|3

Jaarstukken 2021

Advies commissie RWK:
de Voordracht Jaarstukken 2021 als hamerstuk door te geleiden naar PS van 4 juli 2022.

Uittreksel van het concept-verslag RWK 13-6-2022:
4.a. Jaarstukken 2021 (A-agenda RWK 13-6-2022)
In de jaarstukken 2021 legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de behaalde output in
het jaar 2021. Het college besluit de jaarstukken 2021 ter besluitvorming toe te zenden aan Provinciale
Staten.

Dhr. Wijmenga (CDA) vraagt n.a.v. pagina 34 naar de vertraging van de scanonderzoeken geometrie.

Geometrie kan een belangrijke bouwsteen zijn voor de warmtetransitie. In hoeverre ziet de gedeputeerde hier
nog potentie in na alle vertragingen? Verder complimenten voor iedereen die aan de jaarstukken heeft
gewerkt.

Dhr. Klein (CU) vraagt wanneer de resultaten van het scanonderzoek kunnen worden verwacht. Op pagina 40
schrijft GS dat voldoende zoet water betekent dat de provincie samen met haar waterpartners afspraken

maakt over het opvangen, vasthouden en gebruiken van zoet water dat via neerslag terecht komt. De fractie
is blij te lezen dat de provincie hier een duidelijke rol ziet. Dit is relevant omdat de fractie bezig is met een

initiatiefvoorstel rondom regenwater. Op pagina 53 gaat het over het uitvoeren van ruimtelijk beleid. Als een
van de prioriteiten staat genoemd het stimuleren van de leefbaarheid van de omgeving van Schiphol. Als
enige uitgevoerde activiteit staat er dat er ambtelijke en bestuurlijke overleggen gevoerd zijn over de
leefbaarheid rondom Schiphol. Dit klinkt erg mager gezien het belang van het onderwerp.

Dhr. Kanik (D66) verwijst naar de uitvoeringsregeling duurzaamheidsinitiatieven burgerinitiatieven en

warmtetransitie gebouwde omgeving. Hier staat dat er minder aanvragen zijn ontvangen dan verwacht

waardoor er sprake is van onderbesteding. Spreker hoort vanuit het veld dat veel burgers niet weten dat ze
bij de provincie terecht kunnen voor dit soort aanvragen. Hoe is de communicatie hierover en kan er meer
aandacht voor komen?

Statenlid Van Wijnen (GL) noemt gezonde leefomgeving op pagina 31. In de Omgevingsvisie staat dat waar
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mogelijk bovenwettelijke maatregelen genomen worden als dit opportuun of nodig is voor de provincie. Er is
een stimuleringsregeling om te kijken waar bedrijven bovenwettelijk kunnen. Dit komt echter niet uit de verf
omdat bedrijven bang zijn dat hun prestaties vervolgens de nieuwe norm worden. Hoe bepalen we in de

toekomst waar we meer kunnen presteren en hoe gaan we dat borgen? Als het via deze methode niet werkt
dan zal er wellicht iets anders geprobeerd moeten worden.

Dhr. Zoon (PvdD) vraagt of deze commissie in de afgelopen jaren wel voldoende heeft gedaan op het gebied

van de woonopgave en de klimaatopgave. Vorig jaar ging het college nog uit van een reductie van 49% terwijl
bekend was dat dit onvoldoende zou zijn. Hoe goed heeft de commissie het klimaat op orde gezet in de

afgelopen 3 jaar? Het zijn technisch correcte jaarstukken maar duurzaam doorpakken is niet echt gebeurd de
afgelopen jaren.

Gedeputeerde Loggen geeft aan dat de commissie het de afgelopen 3 jaar heel goed heeft gedaan. De

commissie heeft het best goed gedaan met de Woonagenda, de Woonakkoorden, het Masterplan Wonen en de
verdere ontwikkeling van de flexibele schil. De effecten hiervan zullen over een paar jaar pas echt merkbaar
zijn.

Dhr. Zoon (PvdD) verwijst naar de basismonitor die in 2021 een negatieve groei laat zien qua tevredenheid
wonen. Was dit een verwachte daling?

Gedeputeerde Loggen antwoordt dat belangrijk is dat we een goede monitor hebben waarmee we goed in
beeld hebben wat we in de planning en in de uitvoering hebben. Hierdoor kan er i.o.m. de gemeenten
strakker worden gestuurd op wat er gedaan moet worden.

Er zijn wat vragen gesteld over de leefbaarheid. Er wordt meer gedaan dan het lijkt. We hebben al de BRS, er

is geprobeerd om geluidsadaptief te bouwen, er is overleg met het Rijk over de cumulatie van geluid, er zijn

de NOVI en de NOVEX en er zijn kennissessies georganiseerd. Er is veel beweging. Voor de detailantwoorden
verwijst spreker naar de gedeputeerde die over leefbaarheid gaat.

Gedeputeerde Stigter complimenteert de Staten met de successen die er in de afgelopen 3 jaar zijn behaald
met name op het terrein van het klimaat. Het scanonderzoek inzake geothermie is door een aantal redenen
vertraagd. Inmiddels is de scan afgerond en wordt geprobeerd in de interpretatiefase wat tijd terug te

winnen. De hoop is dat in september/oktober de resultaten van de interpretatie van de boringen te hebben.
Dan wordt duidelijk waar de potentie ligt in het MRA-gebied. Het is de bedoeling om de regeling inzake

duurzaamheidsinitiatieven nog meer onder de aandacht te brengen. Er is veel drukte van allerlei regelingen,
dit zou een rol gespeeld kunnen hebben.

Dhr. Klein (CU) is blij om te horen dat er meer is gedaan aan leefbaarheid dan wat er wordt genoemd. Het
gaat erom dat de leefomgeving van de inwoners wordt verbeterd en dit willen we kunnen meten. Spreker
vraagt om voor de volgende jaarstukken te zoeken naar een betere indicator van wat de impact van de
provincie is op dit domein.

Inzake het hergebruik van regenwater geeft dhr. Klein aan dat aanstaande zaterdag om 9.30 uur in Weesp

een werkbezoek wordt georganiseerd waarvoor alle commissieleden zijn uitgenodigd. Er kunnen installaties
worden bekeken die geschikt zijn om regenwater of huishoudelijk water te hergebruiken.
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Gedeputeerde Loggen zal het signaal dat de commissie meer meegenomen wil worden in wat er allemaal
gebeurt om de leefbaarheid te vergroten overbrengen aan de portefeuillehouder.

