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Onderwerp

Technische vragen Voorjaarsnota 2020 en Kadernota
2021 (4de set)
Geachte Statenleden,
Hierbij ontvangt u de vierde set aan antwoorden op technische vragen die zijn gesteld met betrekking
tot de Voorjaarsnota 2020 en Kadernota 2021.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,

drs. J.N. (Jeannette) Baljeu
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Technische vragen:
PZH Ontva Partij
Nr
20

Vraag

Antwoord

08-06- PvdD

Graag willen we weten wat de huidige stand van zaken is t.a.v. de

Op dit moment wordt er landelijk gewerkt aan een uniforme landelijke richtlijn voor

2020 C. van

provinciale financiële ondersteuning van de wildopvangcentra en wat de vergoedingen aan dierenopvangcentra naar aanleiding van het aannemen van

ngen

Viegen

gesprekken hebben opgeleverd? Wordt er al rekening gehouden met

Motie Wassenberg door de Tweede Kamer. Hier is door Provincie Zuid-Holland

reservering van gelden voor de wildopvangcentra? Zo ja hoeveel? Zo

aangedrongen een spoedige uitvoering, mede omdat er in Zuid-Holland al enkele

nee, waarom niet?

centra in financieel zwaar weer verkeren. Omdat er nog geen zicht is op het
eindresultaat zijn hier nog geen gelden voor gereserveerd.

21

08-06- PvdD

Pag.7 Stikstof: welke Rijksmiddelen heeft de provincie Zuid-Holland tot Tot op heden heeft de provincie Zuid-Holland geen rijksmiddelen ontvangen.

2020 C. van

nu toe ontvangen voor het stikstofdossier? En waaruit blijkt dat de

Provincies en Rijk zijn nog in gesprek over het proces van besteding rijksmiddelen

huidige financiële mogelijkheden hierbij beperkt zijn?

in het kader van stikstof en de criteria. Het gaat daarbij om onder meer de beoogde

Viegen

middelen voor natuurherstel, de beoogde middelen voor opkoop van
landbouwbedrijven en de middelen voor andere maatregelen, zoals innovatie, voor
het verminderen van stikstofemissie. In de oorspronkelijke begrotingen was nog
geen rekening gehouden met meerkosten voor het proces van het stikstofdossier
na de uitspraak van de RvS.
23

08-06- PvdD

Pag 16: We begrijpen niet goed waarom de lasten van ambitie 5

2020 C. van

(versterken van de natuur) afnemen en ook een daling van de inzet van op dit moment beklemd in de programmareserves en worden de komende jaren

Viegen

Veel van de middelen van ambitie 5 zijn incidenteel. Deze incidentele middelen zijn

de bestemmingsreserves, terwijl er nog veel gerealiseerd moet worden. ingezet voor realisatie van de natuuropgaves zoals NNN. Zodra deze incidentele
Kan dit worden toegelicht?

middelen zijn uitgegeven daalt de omvang van de reserves en de lasten van
ambitie 5. Een groot deel van de reserves is bestemd voor de opgave Natuur
Netwerk Nederland. In korte tijd worden veel lasten begroot en uitgaven gedaan
voor aanschaf van gronden en de inrichting. Nadat uitgaven zijn gedaan zal ook de
reserve naar nul gaan en het lastenniveau van ambitie 5 dalen.

28

08-06- PvdD

4)

2020 C. van

miljoen euro beschikbaar gesteld als procesmiddel voor het

Viegen

Pag.10, 2e alinea: voor de komende drie jaar wordt per jaar 1

stikstofdossier. Terwijl in mutatieoverzicht op pag.7 wordt aangegeven

Hier is een fout geslopen in de toelichtende tekst. We zullen deze corrigeren.
Uit de algemene reserve wordt € 2,8 mln onttrokken in 2020 ter dekking van de
uitgaven voor Stikstof. Het betreft procesmiddelen die ingezet worden voor onder

2

PZH Ontva Partij
Nr

Vraag

Antwoord

dat voor stikstof 2,8 miljoen euro uit de algemene reserve wordt

andere doelanalyse op 13 stikstof gevoelige N 2000 gebieden, extra kosten ODH,

onttrokken. Hoe is dat verschil te verklaren?

kavelruil, opdracht mbt monitoring, afspraken maken met partijen over

ngen

bronmaatregelen die bijdragen aan vermindering van de stikstofdepositie,
afspraken maken en uitvoeren in de gebiedsgerichte processen en uitvoering en
monitoring van de afspraken in het stikstofdossier met het Rijk. De komende 3
jaren zijn naar verwachting eveneens procesmiddelen nodig. Deze zijn nog niet
gekwantificeerd opgenomen in de voorliggende kadernota en voorjaarsnota 2020.
29

08-06- PvdD

5)

Wat houdt de decentralisatie-uitkering zoetwatermaatregelen in?

2020 C. van

In het Deltaprogramma is geld vanuit het Deltafonds toegezegd voor
medefinanciering van een zoetwaterproject in de provincie Zuid-Holland,

Viegen

COASTAR. Dit geld wordt via de provincie doorgesluisd naar het betreffende
project via een subsidie. Het kennisprogramma COASTAR 2019-2020 richt zich op
grootschalige zoetwatervoorziening door slim gebruik van de ondergrond
(www.coastar.nl).

37

08-06- PvdD

13)

2020 C. van

bijstellingen hebben plaatsgevonden. Kan het zijn dat de

Viegen

Pag 51: Onder 5.1.1 Natuur staat dat er geen beleidsmatige

Ja, dit is mogelijk. Deze vraag loopt echter vooruit op de najaarsnota en eventuele
beleidsmatige wijzigingen, en is hiermee geen technische vraag.

realisatiestrategie natuur, die dit najaar door GS aan PS wordt
aangeleverd, leidt tot beleidsmatige bijstellingen?

38

08-06- PvdD

14)

Pag.54, 4e alinea: over welke technische bijstellingen gaat het hier Deze toelichting betreft de kapitaallasten die ook in de daaropvolgende alinea zijn

2020 C. van

(het gaat wel over 100.000 euro)?

toegelicht. Er is hier sprake van een dubbeling in de tekst.

08-06- PvdD

15)

Dit betreft het doorschuiven van de in 2019 verkregen middelen voor de regiodeals

2020 C. van

een toekomstbestendige landbouw 4 miljoen euro extra uit de algemene bodemdaling. Omdat dit via de rijksuitkering is uitbetaald loopt dit via de algemene

Viegen
39

Viegen

Pag. 54/55, toekomstbestendige landbouw: er staat dat er voor

reserve wordt opgenomen voor toekomstbestendige landbouw. Is dit ook reserve. Dit geld is hiermee niet meer beschikbaar voor ander beleid dan de
expliciet bedoeld voor de omschakeling naar natuur inclusieve en

subsidies die onderdeel uitmaken van de regiodeals.

circulaire landbouw? Zo niet, waar wordt het dan wel aan besteed,
buiten de investeringen n het tegengaan van bodemdaling?
41

08-06- PvdD

17)

Pag.71, 6e alinea: van welke technische mutaties is hier sprake?

2020

Bij de eerste Begrotingswijziging zijn de budgetten op het laagste niveau opnieuw
ingericht. Bij controles van de budgetten bleek dat binnen beleidsdoel 7-2 hierbij

3

PZH Ontva Partij
Nr

Vraag

Antwoord

ngen
C. van

abusievelijk een verschuiving heeft plaatsgevonden tussen lasten die gedekt

Viegen

worden uit provinciale (exploitatie-)middelen en lasten die gedekt worden uit
reserve-middelen. Nu worden deze mutaties gecorrigeerd en worden de
verrekeningen met de reserves rechtgezet.
Daarnaast bleek bij jaarrekening 2019 dat de subsidies voor de Oranjebonnen
vertraagd zijn, deze worden in 2020 opnieuw in de begroting opgenomen.
In totaal leidt dit tot een budgetaanpassing uit provinciale middelen en reserves
groene ambities, decentralisatieakkoord natuur en upg40 van € - 0,2 mln.

45

08-06- PvdD

21)

2020 C. van

de subsidie voor BoerenNatuur ook de voortzetting van de subsidie voor coördinatie en projectleiding met betrekking tot de uitvoering van maatregelen in

Viegen

Pag.105, 1e alinea: In het kader van predatorenbeheer, valt onder Nee, deze subsidie is bedoeld voor BoerenNatuur Zuid-Holland voor de benodigde

Stichting Zwerfkatten Nederland? Zo nee, waarom niet?

het kader van het actieplan boerenlandvogels in de periode zomer 2020 – zomer
2023.
Binnen het actieplan worden per gebied predatiebeheerplannen opgesteld.
Wanneer zwerfkatten in het gebied een zodanig probleem zijn dat hierop actie
moet worden ondernomen, dan zal dat in het predatiebeheerplan aan bod komen.
De inzet van Stichting Zwerfkatten Nederland zou dan tot een mogelijkheid
behoren. Dit is echter geen onderdeel van de hier genoemde subsidie.

47

08-06- PvdD

1)

Pag 13: Waarvoor wordt de subsidie Oranjebonnen precies

2020 C. van

gebruikt?

GS hebben de gemeente Rotterdam voor het project Oranjebonnen in oktober
2013 een meerjarige projectsubsidie verleend van maximaal € 3,5 miljoen. Deze

Viegen

subsidie is in 2014 opgehoogd naar maximaal € 3,61 miljoen.
Het project Oranjebonnen behoort tot de categorie pilots uit het
Uitvoeringsprogramma Groen 2013 en draagt bij aan de (oude) beleidsdoelen
‘Toename recreatie in het groen’ (1.3) en ‘Behoud van biodiversiteit’ (1.4). Verder is
aangegeven dat het project bijdraagt aan een gezonde basis voor de
grondgebonden landbouw via het vergroten van de afzetmogelijkheden van
agrarische producten in de stad.
De provinciale middelen worden ingezet voor de aanleg van recreatieve en
ecologische verbindingen, herstel van cultuurhistorische dijken, stimuleren van

4

PZH Ontva Partij
Nr

Vraag

Antwoord

ngen
agrarisch en recreatief ondernemerschap en aan proceskosten, horende bij de
vernieuwende aanpak in het kader van de pilot.

49

08-06- PvdD

3)

2020 C. van

van gronden in Lansingerland’ in?

Pag 18: Wat houdt de ‘overdracht van Bazuin’? en de ‘oplevering

Overdracht Bazuin: dit is een project als onderdeel van het RodS programma. Het
gaat om aanleg en richting van totaal 325 hectare. Het project is afgerond met

Viegen

uitzondering van 5 hectare (bedrijf dhr. Bazuin). Hiervoor loopt een
onteigeningsprocedure.
Oplevering gronden Lansingerland: bij de overdracht van de gronden aan de
gemeente Lansingerland in het kader van het RodS programma is vastgelegd dat
de kosten van de sloop van panden ten laste van de provincie worden gebracht.

51

08-06- PvdD

5)

Pag 21: Waarvoor worden de nog resterende middelen van het

2020 C. van

Integrale Ontwikkeling Delft Schiedam nog ingezet?

De resterende middelen worden ingezet om het IODS-programma af te ronden. Dit
programma kan pas worden afgerond als de IODS-partners het er gezamenlijk

Viegen

over eens zijn dat aan alle afspraken is voldaan. De meeste IODS-projecten zijn
inmiddels afgerond, of in een afrondende fase. De huidige stand van de
risicoreserve IODS bedraagt € 2,95 mln. Op dit moment spelen nog een aantal
risico’s, als ook mogelijke effecten van de verbreding van de A4 op de IODSafspraken.

58

08-06- PvdD

12)

2020 C. van

duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder tot 2024 ingezet?

Pag 32: Waarvoor worden de laatste middelen in het project

Viegen

De middelen zijn bedoeld voor voorbeeldprojecten inzake klimaatadaptief en
duurzaam bouwen. De gemeente is nog hard aan het werk met een masterplan en
er is nog geen keuze gemaakt voor de besteding van het geld. Daarover gaan wij
met de gemeente in gesprek. Zodra het masterplan gereed is gaan de partijen in
gesprek over de verdere uitwerking en kan dus ook een keuze gemaakt worden
wat voor projecten dit zijn. Mogelijk dat (een deel van) het geld voor onderzoek
wordt besteed.

60

08-06- PvdD

14)

2020 C. van

2015-2019 extra is toegekend aan het UPG. Aangegeven is dat de

voor uitfinanciering van POP3, Landschapstafels en groenparticipatie waar de

financiële ondersteuning van de landschapstafels, het Actieplan

verplichtingen al voor 2020 zijn aangegaan. Het zijn daarmee geen vrij

Boerenlandvogels na 2020, en het IVN educatieprogramma wordt

besteedbare middelen.

Viegen

Pag 37: Er is nog ruim 10 mln over van de 40 mln die in de periode Er zitten nog middelen in de reserve UPG40, echter zijn deze juridisch beklemd

stopgezet. Is het mogelijk dat voorzetting uit dit budget wordt bekostigd?

5

PZH Ontva Partij
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62

Vraag

Antwoord

Op p. 31 wordt aangegeven dat het aanschaffen van waterstofbussen

Het project betreft verschillende maatregelen die niet allemaal in 2020 worden

ngen
10-6- GL

2020 A.Kasbergen over meerder jaren wordt gerealiseerd i.p.v. in 2020. Waarom is dat?

uitgevoerd en betaald. De 20 waterstofbussen worden in 2021 afgeleverd aan de
vervoerder. De totale financiële afronding vindt naar verwachting in 2023 plaats. De
bijdrage van de provincie volgt de verwachte uitgaven op het project

68

10-6- GL

Een technische vraag bij de Voorjaarsnota 2020: is het mogelijk om een PS krijgen regelmatig een update met Corona maatregelen en daar waar van

2020

overzicht te krijgen van de kosten die door de coronacrisis worden

toepassing worden maatregelen aan PS voorgelegd ter besluitvorming. Tot nu toe

Ariëtte

veroorzaakt, inclusief de compensatie voor inkomsten-/omzetderving die zijn er nog geen concrete gevallen van compensatie voor inkomsten/omzetderving

Kasbergen

de provincie wil financieren?

besloten. Verder zijn er tot nu toe nog weinig concrete kosten bekend ivm de
Coronacrisis. In veel gevallen is het nog te vroeg om daar uitspraken over te doen
en is er alleen sprake van mogelijke kosten en PM posten. Wel bekend zijn
bijvoorbeeld kosten voor:
•

Thuiswerken en informatieveiligheid (bijvoorbeeld versnelde
implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid en extra
helpdesk ondersteuning) € 0,3 mln

•

6

Opstellen Coronamonitor: € 0,05 mln tot en met mei.

