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Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland
Datum ingekomen vragen
Datum GS-besluit

: 20 maart 2020
: 14 april 2020

Vragen nr. 27
Vragen van de heer D.G. Heijnen en mevrouw W. Koning-Hoeve (CDA) over Informatieverzoek
aanvullende steunmaatregelen Corona provincie Noord-Holland

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in
artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van
Provinciale Staten mede, dat op 20 maart 2020 door de leden van Provinciale Staten, de heer

D.G. Heijnen en mevrouw W. Koning-Hoeve (CDA), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten
zijn ingekomen.

INLEIDING VRAGEN
Ons land is in de ban van de coronacrisis. Het normale leven staat grotendeels stil. We zien dat
dit grote gevolgen heeft voor de maatschappij, op het gebied van werk, sociaal, cultureel en

natuurlijk in de gezondheidszorg. De provincie Noord-Holland heeft een brede economische
basis met mooie bedrijven in bijvoorbeeld de bouw-, transport-, financiële-, agrarische-,

voedingsmiddelen-, media- en toeristische sector en de zakelijke dienstverlening. Ook het

Midden en Kleinbedrijf speelt een cruciale rol. De provincie heeft de afgelopen periode veel

geïnvesteerd in deze bedrijven. Ook het rijke culturele leven in Noord-Holland staat onder druk
nu culturele instellingen, dorpshuizen en horeca hun deuren hebben moeten sluiten.

Om de gevolgen te beperken heeft het Nederlandse kabinet een ruimhartig pakket aan

maatregelen gepresenteerd. Het CDA ziet echter dat verschillende provincies aanvullende
maatregelen hebben genomen. De provincie Fryslân heeft, bijvoorbeeld, vier aanvullende

maatregelen genomen om de ondernemers in hun provincie te ontzien.1 Ook de provincie

Overijssel heeft aanvullende maatregelen genomen om het bedrijfsleven door de crisis heen te
helpen.2

1

https://www.lc.nl/friesland/Vier-Friese-steunmaatregelen-voor-ondernemers-

noodpakket-kabinet-zal-goed-landen-bij-ondernemend-Friesland-

25473932.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
2

https://www.overijssel.nl/actueel/nieuws/@ORT/overijssel-neemt-maatregelen-

bedrijven-gevolgen/
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Graag worden wij zo snel mogelijk geïnformeerd over de steunmaatregelen die het college van

GS overweegt of al heeft besloten te nemen voor de inwoners en bedrijven van Noord-Holland.

We hopen dat het bestuur inziet dat we ons gezamenlijk inzetten om inwoners en bedrijven een
hart onder de riem te steken in deze uitzonderlijke tijden van.
Wij willen het College daarom het volgende vragen:

VRAGEN
Vraag 1:

Kan Gedeputeerde Staten ons op zeer korte termijn informeren over het besluitvormingsproces
en overwegingen om aanvullende steunmaatregelen te nemen voor de provincie NoordHolland?

Antwoord 1: Ja. Wij hebben u op 25 maart 2020 via het reguliere actualiteitenoverzicht ook
reeds geïnformeerd over maatregelen die we nemen (kenmerk 1396799 / 1396804).

Vraag 2:

Kan Gedeputeerde Staten bij de inrichting van eventuele steunmaatregelen rekening houden
met de volgende elementen:
a.

Door het ‘hamsteren’ raken voedselbanken in problemen, welke rol ziet de provincie door

bijvoorbeeld samenwerking met Noord-Hollandse boeren

b. Door de verplichte sluiting raken dorpshuizen in problemen. Ze hebben op dit moment

geen inkomsten hebben en moeten personeel doorbetalen. Ziet de provincie mogelijkheden

c.

deze groep te ondersteunen?

Ziet de provincie mogelijkheden om uitstel te verlenen voor betalingen van pacht?

d. Ziet de provincie mogelijkheden de betalingstermijn te verkorten naar 7 dagen, om zo de
liquiditeit van ZZP-ers en MKB-ers te vergroten?

Antwoord 2:
Ad a)
De rol van de provincie is hier beperkt. Aangezien het zaaitijd is speelt het probleem met een

overschot aan versproducten bij de primaire producenten niet direct, voor zover bij ons bekend.
We verkennen via de netwerken van de Greenports en ‘Voedsel Verbindt’ of er in de keten
versproducten dreigen te worden doorgedraaid en of we deze dan aan de voedselbanken

kunnen laten leveren. Veel voedselbanken geven echter aan dat ze vooral behoefte hebben aan
producten als rijst, pasta en blikgroenten.

Ad b)
Op de korte termijn zien wij geen mogelijkheden voor de financiële ondersteuning van deze

specifieke groep. Vooralsnog zijn er bij Rijk en gemeenten diverse regelingen (in de maak) om
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deze problemen te ondervangen. Ook is er in de Tweede Kamer een motie aangenomen om

ruimhartiger te kijken naar de SBI-codes (op basis waarvan bij het Rijk tegemoetkoming kan
worden aangevraagd). De provincie en specifiek Dorpswerk NH richt zich op het

(bovenregionaal) verbinden van dorpsgemeenschappen en dorpshuizen bij hun inspanningen
voor de lokale of regionale vitaliteit, leefbaarheid en sociale samenhang.

Ad c)
Het verlenen van uitstel van betaling aan pachters ligt op dit moment niet voor de hand om op
grote schaal toe te passen. De gevolgen van de coronacrisis voor agrarische ondernemers

verschillen per sector. Bovendien vindt de verzending van facturen in juli plaats. Waar pachters
door deze crisis wel in problemen komen, kan uiteraard maatwerk toegepast worden en zullen
wij coulant zijn bij het innen van de pachtsom.

Ad d)
Wij betalen onze facturen, zoals gebruikelijk, zo snel mogelijk. Afgelopen jaar is 97% van de

facturen binnen de wettelijke betaaltermijn van 30 dagen voldaan. We zullen alert zijn op tijdige
goedkeuring van facturen. Eventuele verzoeken van ondernemers met betalingsproblemen om

met spoed de factuur te betalen, zullen we zeker honoreren. Op facturen wordt vermeld dat bij
problemen contact kan worden opgenomen met de provincie.

Vraag 3:

Welke inschatting heeft GS op de gevolgen voor de lange termijn? In hoeverre wordt de huidige
Corona crisis meegenomen bij het opstellen van de kadernota?
Antwoord 3:

De lange termijn-gevolgen zijn op dit moment nog onduidelijk, maar zullen naar verwachting
verstrekkend zijn. Voor nadere onderbouwing van de economische gevolgen volgen wij de

berichtgeving van het Centraal Planbureau. De provincie heeft ook op de lange termijn een rol

om de schade te helpen herstellen. Daarbij volgen we wat het Rijk en gemeenten doen, we zijn

in contact met vertegenwoordigers van economische sectoren en overleggen met onze collegaprovincies.

Voor wat betreft de Kaderbrief is de globale inschatting dat alle beschikbare ruimte nodig is om
de voorstellen die vanuit een wettelijk of bestuurlijk perspectief noodzakelijk zijn te dekken.
Daarmee is de financiële ruimte om iets extra’s te doen beperkt, tenzij PS en/of GS andere
prioriteiten hebben.

Vraag 4:
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Is het mogelijk om bepaalde reserves in de begroting die niet direct prioriteit hebben nu

gedeeltelijk een andere bestemming te gaan geven als dat noodzakelijk blijkt te zijn i.v.m
problemen ontstaan door Coronavirus in Noord-Holland?
Antwoord 4:

Het herijken van het aantal en omvang van de bestemmingsreserves is een bevoegdheid van

Provinciale Staten. Indien er een situatie ontstaat waarin provinciale steun noodzakelijk is kan

het college desgewenst een voorstel doen om middelen in reserves een andere bestemming te
geven.

