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Onderwerp

Technische vragen Begroting 2022, tweede set
Geachte Statenleden,
Hierbij ontvangt u de tweede set aan antwoorden op technische vragen die zijn gesteld met
betrekking tot Begroting 2022.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,

drs. J.N. (Jeannette) Baljeu

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Tram 9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen
dichtbij het
provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto’s is beperkt.
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PvdD

Pag 38: 3e alinea: Is er al gebruik gemaakt van middelen voor

De subsidieregeling warme sanering varkenshouderij is een landelijke

Vliegen

warme sanering van de varkenshouderij en zo ja hoeveel bedrijven subsidieregeling waar varkenshouderijen zich vrijwillig voor konden aanmelden

Nr
14

27-10

hebben zich hiervoor aangemeld?

voor bedrijfsbeëindiging. Er bleek minder animo voor deze regeling te zijn dan er
middelen beschikbaar waren. Het ministerie van LNV heeft daarom besloten om
een deel van deze middelen in te zetten voor het stikstofdossier. Er is besloten om
19 miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor walstroom en er gaan extra
middelen naar de gerichte opkoopregeling veehouderijen (MGO, zie tevens:
https://www.aanpakstikstof.nl/themas/landbouw/maatregelen/gericht-opkopen-vanveehouderijen). Voor walstroom was reeds 12 miljoen euro gereserveerd, waardoor
er nu 31 miljoen euro beschikbaar is via een nog open te stellen subsidieregeling
door het Rijk. De verwachting is dat deze regeling komend kwartaal of begin 2022
opengesteld wordt.

19

27-10

PvdD

Pag 96: 2e alinea: de egel is één van de 40 icoonsoorten. Kan

Als icoonsoort representeert de egel het leefgebied van deze soort, te weten

Vliegen

worden uitgelegd waarom de egel als icoonsoort op de

kleinschalige groene dooradering in het stedelijk gebied. Dat de egel op de

vrijstellingslijst van Zuid-Holland staat, waardoor deze icoonsoort

vrijstellingslijst staat betekent niet dat de soort bewust gedood of verwond mag

minder bescherming geniet?

worden bij ingrepen in de fysieke leefomgeving. Het betreft een generieke
vrijstelling voor ruimtelijke ontwikkeling of bestendig beheer en onderhoud waarbij
de zorgplicht blijft gelden. Volledigheidshalve merken wij op dat deze vrijstelling
niet ziet op het bestrijden van de egel ter voorkoming van schade. Dit staat ook
nader uitgelegd in de beantwoording van vragen van PvdD met kenmerk PZH2017-594795740.
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PvdD

Pag 79: Er staat dat het project Waste to Chemicals door

Vliegen

omstandigheden nog niet van start is gegaan en inmiddels bekend wordt onder andere een toelichting gegeven op het besluit om de business case te

Op 8 juni 2021 is er vanuit betrokken partijen een persbericht uitgegaan. Hierin

is dat het project een andere invulling gaat krijgen. Welke

verleggen van methanol naar bio-/circulaire kerosine en nafta.

omstandigheden hebben ertoe geleid dat het project nog niet van

In de lid-GS brief (PZH-2021-777682054, ingekomen stuk in de Statencommissie

start is gegaan en kan helder worden aangegeven welke andere

RWE van 23 juni 2021) wordt verwezen naar dit persbericht en tevens een stand

invulling het project nu krijgt?

van zaken gegeven.
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PvdD
Vliegen

Pag 97: Er staat: ‘We investeren in de realisatie van het

De Omgevingsvisie Zuid-Holland geeft inzicht in de ligging van het Natuurnetwerk

Natuurnetwerk Zuid-Holland (NNN), een netwerk van

Nederland (NNN) bestaande uit (deels nog te realiseren) natuurgebieden en

natuurgebieden die onderling met elkaar verbonden zijn: NNN;

ecologische verbindingen hiertussen. Hierin geeft de kaart ‘Realisatie

Krimpenerwaard, Gouwe Wiericke, de verspreid liggende overige

Natuurnetwerk Nederland’ de ligging weer van het NNN met de meest recente

gebieden en ecologische verbindingen tussen de natuurgebieden.’ wijzigingen (van afgelopen zomer). Beeldmateriaal kunt u zien via de volgende link:
Kan inzichtelijk worden gemaakt via beeldmateriaal hoe de

Omgevingsverordening Zuid-Holland (in werking per 7 augustus 2021) - Ruimtelijke

verschillende natuurgebieden in Zuid-Holland met elkaar zijn

plannen (ruimtelijkeplannenzuidholland.nl)

verbonden? Het lijkt nog zo versnipperd
Omgevingsverordening Zuid-Holland
Het natuurnetwerk en de ecologische verbindingen sluiten ook aan op de
recreatiegebieden. Grote delen van de recreatiegebieden vormen voor veel
doelsoorten van het Natuurnetwerk ook geschikt leefgebied.
Daarnaast hebben we natuurlijk te maken met de bestaande ligging van de
natuurgebieden. Sommige natuurgebieden liggen inderdaad redelijk geïsoleerd,
maar hier hebben zich de afgelopen jaren bijzondere natuurwaarden weten te
handhaven. De verbindingen zijn zo gekozen dat ook deze gebieden met het
grotere netwerk verbonden worden.
22
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27-10

PvdD

Pag 97: Er staat: ‘We willen hoge natuurwaarden behalen in het al Onderdeel van het stelsel voor natuur- en landschapsbeheer is het zogenaamde

Vliegen

gerealiseerde Natuurnetwerk Zuid-Holland. Dat doen we via

goede gesprek tussen de provincie en de beheerder. In het gesprek komen in ieder

beheersubsidies en door de samenwerking en kennisuitwisseling

geval de ontwikkelingen van de natuurkwaliteit aan bod. Hier kan uit voortkomen

tussen kennisinstellingen en natuurbeheerders te faciliteren.’ Hoe

dat er aanvullend onderzoek of specifieke kennis / kennisuitwisseling nodig is. De

wordt de samenwerking en kennisuitwisseling tussen

provincie is voornemens dit vervolgens te faciliteren. Op voorhand is niet bepaald

kennisinstellingen en natuurbeheerders vorm gegeven en om

om welke kennisinstellingen het gaat, maar te denken valt aan het Kennisnetwerk

welke kennisinstellingen gaat het dan?

Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN), het Louis Bolk Instituut en anderen.

PvdD

Pag 97: Er staat: ‘We investeren in de realisatie van de Natura

Voor Natura 2000 wordt aan PS middels de Jaarstukken jaarlijks gerapporteerd het

Vliegen

2000 doelen; naast huidige natuurwaarden behouden en

percentage areaal habitattypen en het percentage aantal vogelsoorten dat van

beschermen, investeren we ook in leefgebieden vergroten en

goede kwaliteit is. De cijfers voor de stikstof-gevoelige Natura 2000-gebieden
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Nr
verbeteren.’ Wanneer wordt bekend hoe de natuur in Zuid-Holland zullen worden geactualiseerd op basis van de uitkomsten van de

24

27-10

er momenteel voor staat? Dat is voor ons nog steeds onduidelijk,

natuurdoelanalyses. De resultaten van de eerste doelanalyses worden u

omdat de monitoringgegevens nog niet bekend zijn.

binnenkort aangeboden.

PvdD

Pag 97. Wat is de huidige stand van zaken m.b.t. het project

Om de doelen zoals die zijn verwoord in het Streefbeeld Buijtenland van Rhoon te

Vliegen

Buijtenland van Rhoon (600 ha nieuwe natuur en recreatie)? Zijn

verwezenlijken is een samenwerkingsovereenkomst tussen provincie en de

de gestelde doelen al gerealiseerd en zo nee, wat moet er nog

Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon aangegaan. Deze is eind 2018 van

gebeuren om de doelen gerealiseerd te krijgen? En zijn de

kracht geworden. Momenteel zijn de doelen vanuit het streefbeeld nog niet

onderstaande door PS in 2016 gestelde voorwaarden

gerealiseerd. Daarvoor is de tijd dat de gebiedscoöperatie hieraan werkt nog te kort

gerealiseerd?

geweest; de samenwerkingsovereenkomst heeft een looptijd van 12 jaar en gaat

•

Iedereen die een fysieke bijdrage wil leveren aan het

uit van een realisatieperiode van 8 jaar.

realiseren van de doelen moet zich vanaf het begin kunnen

In dezelfde overeenkomst is geregeld dat de provincie op basis van jaarplannen de

aansluiten bij de gebiedscoöperatie.

gebiedscoöperatie van financiën voorziet om het streefbeeld te realiseren. De

De gemeente te verzoeken niet terug te bestemmen naar

provincie voert de grondverwerving uit en stelt de gronden ter beschikking aan de

•

agrarische doeleinden en het huidige bestemmingsplan pas te gebiedscoöperatie ten behoeve van de realisatie van het streefbeeld.

•

herzien op het moment dat de beoogde PKB-doelen en de

In 2020 is er op 386 hectare gewerkt aan het streefbeeld. Hiervan is grofweg een

bijbehorende inrichtings- en beheermaatregelen duidelijk zijn

kwart natuur (zoals natuurvriendelijke oevers, flora- en vogelakkers etc.), een kwart

en planologisch verankerd moeten worden.

agrarische natuur (bloeiende akkergewassen, graanranden met korenbloemen,

De natuur- en recreatiedoelen moeten voldoende uitgewerkt

velden met vlas en koolzaad) en de helft kent een aangepast agrarisch gebruik

en geborgd worden in maatregelen. Deze uitwerking moet

(insecticidenvrije teelt, of gewas waar alleen gewasbescherming wordt toegepast

plaatsvinden samen met natuur- en recreatiepartijen.

wanneer de schade boven een drempel uitkomt).

Zo nee, wat moet er nog gebeuren?
'Ja. In de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie en de
gebiedscoöperatie is het volgende hierover afgesproken:
De gebiedscoöperatie garandeert richting de provincie de correcte nakoming van
het bepaalde in haar statuten, waaronder in het bijzonder het bepaalde met
betrekking tot het recht van derden om lid te worden van de gebiedscoöperatie.
In de statuten staat het volgende: De coöperatie kent leden. Leden zijn
rechtspersonen en natuurlijke personen, die uit hoofde van de uitoefening van een
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onderneming staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel en die al dan niet vanuit het gebied zelf, een actieve bijdrage leveren
aan het realiseren van de doelen van de coöperatie Buijtenland van Rhoon.
'Ja, er wordt momenteel gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan waarin het
streefbeeld het uitgangspunt is.
'Ja, de doelen zijn verwoord en uitgewerkt in het streefbeeld Buijtenland van Rhoon
dat is opgesteld met inbreng van natuurorganisaties, boeren, recreatiedeskundigen
en lokale betrokkenen.
25

27-10

PvdD

Pag 97: Er staat: ‘We werken aan datagedreven

Monitoringgegevens worden doorlopend benut voor sturing en bijsturing van ons

Vliegen

monitoring.’ Wanneer kunnen PS deze

beleid op alle niveaus, PS ontvangen de uitkomsten van monitoring onder andere

monitoringgegevens ontvangen?

jaarlijks via de VGR. Op de achtergrond worden systemen ontwikkeld om het
proces van inwinning naar rapportage te stroomlijnen. Daarnaast wordt de
informatievoorziening verder ontwikkeld om vaker en meer informatie op maat te
kunnen bieden. Op 8 december 2021 is een technische sessie over
natuurmonitoring gepland waarin PS bijgepraat worden over dit onderwerp.
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PvdD

Pag 99: Er staat: ‘We vergroten de biodiversiteit in de steden, Deze tekst is niet limitatief bedoeld. De focus vanuit 5-1-2 ligt op het bevorderen

Vliegen

het agrarisch gebied en recreatiegebieden met het Actieplan

van biodiversiteit buiten de beschermde natuurgebieden (aanvullend op 5-1-1),

Boerenlandvogels, de 40 icoonsoorten benadering en Bos- en maar uiteraard draagt het ook via onder meer het soortenbeleid bij aan het
bomenbeleid’ Waarom wordt er niet ingezet op het vergroten

bevorderen van biodiversiteit binnen de natuurgebieden.

van de biodiversiteit in natuurgebieden? Of begrijpen wij dat
verkeerd?
27

27-10

PvdD

Pag 99: Kan het ‘LIFE-programma All4Biodiversity’ wat nader All4biodiversity is een landelijk programma dat met steun van de EU (LIFE IP

Vliegen

worden toegelicht? En wat is de rol van de provincie hierin?

subsidie) wordt uitgevoerd en waarvan de provincie Zuid-Holland lead partner is.
Het programma loopt van 2020 tot en met 2025 en heeft tot doel de kwaliteit van
Natura 2000 gebieden te verhogen. Het betreft een gebiedsgerichte aanpak in de
overgangsgebieden rondom de Natura 2000 gebieden, waarbij ook partners zoals
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Nr
agrariërs, gemeenten en waterschappen een belangrijke rol spelen. De eerste
ronde van het programma (2020-2022) telt zeven pilots rond Natura-2000gebieden in vijf provincies. Elke pilot brengt kansrijke maatregelen in kaart om de
natuurwaarden rond het natuurgebied te verhogen. Zuid-Holland kent twee pilots.
De eerste pilot betreft Midden Delfland en is gekoppeld aan het project Rotterdam
de Boer op, getrokken door Natuurmonumenten. De tweede pilot betreft De
Donkse Laagten (Alblasserwaard).
In deze eerste fase van LIFE wordt een toolbox ontwikkeld waarin elementen als
governance, verdienmodellen, monitoring, kennis en wet- en regelgeving een plek
krijgen.
In de tweede fase wordt de toolbox in de praktijk getest en aangevuld met nieuwe
inzichten. Vervolgens wordt in de laatste fase van het project de toolbox breed
verspreid naar alle gebieden rondom de Natura 2000 gebieden in Nederland.
De provincie Zuid-Holland is lead partner van dit project namens een breed
consortium, verbonden aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.
29

27-10

PvdD

Pag 101: Kan het kennisprogramma Zeespiegelstijging wat

In 2019 is het kennisprogramma Zeespiegelstijging gestart. Het is een

Vliegen

nader worden toegelicht?

samenwerking van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de
Deltacommissaris, het KNMI, Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen en
diverse kennisinstellingen. Samen proberen deze partijen de onzekerheden rond
de zeespiegelstijging goed in beeld te brengen. Ook inventariseren ze hoe lang de
huidige strategieën voor onze waterveiligheid – bijvoorbeeld voor onze
stormvloedkeringen – houdbaar zijn en wanneer ze moeten worden aangepast.
Vragen zoals: ‘Welke aanvullende maatregelen zijn eventueel nodig? Niet alleen
deze eeuw, maar ook in de verre toekomst?’, komen daarbij aan de orde.

30
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PvdD

Pag 103: waarom wordt er niet meer geïnvesteerd in

Tot op heden is de inzet op biodiversiteit incidenteel gefinancierd. Bij VJN 2021 is

Vliegen

bevorderen biodiversiteit (beleidsdoel 5.1.2) vanaf 2022?

een impuls beschikbaar gesteld voor 2021 (die deels doorloopt in 2022).
In de Begroting 2022 is nu voor Natuur en biodiversiteit een extra bedrag van 2
mln. per jaar opgenomen voor de periode 2022 – 2027. Hiermee kan onder meer
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het bevorderen van biodiversiteit worden voortgezet (boerenlandvogels,
soortenbeleid, Deltaplan Biodiversiteitsherstel, Bijenlandschap, Bos- en
bomenbeleid).
32
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PvdD

Pag 104: waardoor wordt de vertraging van het Buijtenland

Er is niet zozeer vertraging in de uitvoering van het Buijtenland van Rhoon. Het

Vliegen

van Rhoon veroorzaakt?

betreft hier een passage over de sanering van de Rhoonse stort. Deze is
gerealiseerd. Er is echter afgesproken dat er eventueel nog een helofytenfilter
nodig is als de waterkwaliteit vermindert. Dit is momenteel nog niet duidelijk en
daarom is de prognose van uitvoering naar achteren gezet.

33
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PvdD

Pag 104: Er staat: ‘Voor 2022 nemen naar verwachting de

Vliegen

lasten, als gevolg van bijgestelde activiteitenplannen, af met € voortzetting van het huidige beheer aangevuld met "no-regret" maatregelen die

De komende 3 jaar wordt ingezet op uitvoering van maatregelen gericht op

0,88 mln. In de periode 2023-2024 nemen de lasten naar

voortkomen uit de natuurdoelanalyses voor stikstofgevoelige gebieden. De meer

verwachting in totaal € 1,65 mln af. In de periode 2025-2029

complexe en vaak ook duurdere maatregelen die als optie uit de

nemen de lasten naar verwachting in totaal € 4,87 mln toe.’

natuurdoelanalyses naar voren komen worden eerst in de gebiedsprocessen

Hoe komt dit?

stikstof besproken waarna "definitieve" keuzes t.a.v. doelen en maatregelen
moeten worden gemaakt en vastgelegd worden in een nieuwe generatie
beheerplannen. Dit betekent dat de uitvoering van een deel van de maatregelen
m.i.v. 2025 daadwerkelijk kan starten.
Een vergelijkbare doorlooptijd geldt voor de niet stikstofgevoelige N2000 gebieden
met dit verschil dat de natuurdoelanalyses voor deze gebieden nog moeten starten.
Parallel hierin loopt het landelijke traject van de Actualisatie Doelensystematiek
N2000. Dit traject kan invloed hebben op de Zuid-Hollandse N2000-opgaven en
daarmee ook op de uitvoering van maatregelen.

34
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PvdD

Pag 104: Er staat: NNN Overige gebieden: € -7,6 mln

De reden dat budget is doorgeschoven is dat bij de oorspronkelijke businesscase

Vliegen

(Najaarsnota 2021) Activiteiten uit 2022 schuiven door naar

een inschatting is gemaakt van wanneer gronden verworven zouden worden

volgende jaren. Naar verwachting dalen daardoor de lasten in (grootste aandeel van de kosten) en dat nu op basis van herziening daarvan een
2022 met € 7,63 mln.’ Waar komt dit door?

betere inschatting heeft kunnen plaatsvinden van wanneer gronden verworven
kunnen worden. Dit leidt tot een verschuiving van het budget van 2022 naar
verdere jaren.
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PvdD

Pag 105: Er staat: ‘In de Najaarsnota 2021 is gemeld dat

Vliegen

activiteiten uit 2021 verschuiven naar 2022 waardoor de lasten De voorgenomen activiteiten zullen daardoor deels in 2021 en 2022 worden
worden gerealiseerd in latere jaren. Per saldo stijgen de

De middelen voor Bos- en bomenbeleid zijn pas bij VJN 2021 beschikbaar gesteld.
uitgevoerd.

begrote lasten in 2022 met € 0,15 mln. Dekking ten laste van
eigen middelen.’ Waardoor wordt deze verschuiving
veroorzaakt?
36
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PvdD

Pag 105: Er staat: ‘In de najaarsnota 2021 is gemeld dat

De middelen voor deze onderwerpen zijn pas bij VJN 2021 beschikbaar gesteld.

Vliegen

activiteiten met betrekking tot Deltaplan biodiversiteit en

De voorgenomen activiteiten en projecten zullen daardoor deels in 2021 en 2022

Soorten- en exotenbeleid verschuiven naar 2022 voor een

worden uitgevoerd.

bedrag van € 0,5 mln.’ Waardoor wordt deze verschuiving
veroorzaakt?
37
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PvdD

Pag 105: Er staat: ‘In de najaarsnota 2021 is gemeld dat

Bij VJN 2021 is een impuls van 1,5 mln. beschikbaar gesteld voor

Vliegen

activiteiten met betrekking tot het Verbeterplan

boerenlandvogels. De subsidieregeling groen (Srg) wordt dit jaar nog opengesteld

boerenlandvogels verschuiven naar 2022 en latere jaren. Voor voor de uitvoering van het Actieplan. Maar de projecten zullen in 2022 kunnen
2022 nemen de lasten met € 1,2 mln toe.’ Waardoor wordt

worden gerealiseerd.

deze verschuiving veroorzaakt?

Overigens is de impuls voor boerenlandvogels van 1,4 mln. die eind 2020 is
toegekend, wel volledig tot realisatie gekomen dit jaar (onder meer een
openstelling van de Subsidieregeling groen voor verbetering van
weidevogelgebieden (€ 1,1 mln) en betere ondersteuning van
weidevogelvrijwilligers.

39
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PvdD

Pag 123: Wordt lichtvervuiling (vooral assimilatieverlichting

Het beleid van de provincie Zuid-Holland op het terrein van licht en donker is

Vliegen

vanuit kassen) ook meegenomen ter verbetering van de

primair gericht op de uitvoering van de bevoegdheden op grond van de Wet

milieukwaliteit en gezondheid? Zo nee, waarom niet? Zo ja op milieubeheer, het Activiteitenbesluit en de Wet natuurbescherming. De zorg voor
welke wijze wordt dit aangepakt?

lichthinder speelt vooral bij glastuinbouw, bedrijveninrichtingen waarvoor de
gemeenten bevoegd gezag zijn. Voor de eisen voor assimilatiebelichting bij
glastuinbouw zijn de gemeenten dus bevoegd gezag.
De provincie heeft wel een rol in het kader van de Wet natuurbescherming omdat
het College daar bevoegd gezag is. In bijvoorbeeld gevallen waar Natura 2000
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gebieden in de nabijheid liggen van genoemde inrichtingen, wordt - in het kader
van de Wet natuurbescherming – voor de specifieke situatie getoetst of er
significant, verstorende effecten (waaronder lichthinder) zijn op soorten waarvoor
het Natura 2000 gebied is aangewezen. Indien dat het geval is worden er door ons
maatregelen in de Wet natuurbescherming vergunning opgenomen van die
inrichtingen.
40
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PvdD

Pag 127: kan ontwikkelpunt 3 van het ontwikkelprogramma

Samen met de genoemde partijen werken we aan het genoemde kennisnetwerk.

Vliegen

gezond en veilig nader worden toegelicht?

Zo zijn we betrokken bij het “healthy society programma” van de Medical Delta,
waarin de universitaire ziekenhuizen en de universiteiten LDE samenwerken.
Daarnaast werken we samen met de vier GGDen om te kijken op welke wijze we
elkaar kunne versterken. In de voortgangsrapportage, die voor het einde van het
jaar naar Uw Staten zullen worden gestuurd, zal hierover een en ander worden
toegelicht.

42
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PvdD

Pag 133: Waarom wordt de wettelijke taak

Bij de oprichting van de omgevingsdiensten is de wettelijke taak van

Vliegen

‘Vuurwerkcoördinator’ met bijbehorend budget overgeheveld

vuurwerkcoördinator toebedeeld aan DCMR. Deze coördinatietaak heeft betrekking

van de DCMR (uitvoeringsorganisatie van de provincie) naar

op vuurwerktaken die alle vijf de Zuid-Hollandse omgevingsdiensten uitvoeren.

de provincie zelf?

De overgang van deze taak per 2021 naar de provincie vloeit voort uit de wens van
GS om onze wettelijke taken met betrekking tot vuurwerk, zoals die door de vijf
omgevingsdiensten worden uitgevoerd, uniform uit te voeren.
In afstemming met de Zuid-Hollandse omgevingsdiensten is deze functie bij de
provincie, die tevens opdrachtgever is, belegd. Hiermee is het voor de vuurwerk
coördinator eenvoudiger om uniforme uitvoering te bevorderen.
Deze wijziging is voor de provincie kostenneutraal. De kosten voor
vuurwerkcoördinatie zijn in mindering gebracht op het budget dat de DCMR van de
provincie ontvangt en zijn toegevoegd aan het arbeidscapaciteitsbudget van de
provincie.
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Nr
43

52

27-10

03-11

PvdD

Pag 139: Worden de gezondheids- en veiligheidsrisico’s van

De gezondheids- en veiligheidsrisico’s van zoönosen zijn geen onderdeel van het

Vliegen

zoönosen meegenomen in het beleid Gezond en Veilig Zuid-

ontwikkelprogramma van Gezond en Veilig. Het betreft een gemeentelijke taak op

Holland? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze?

het terrein van publieke gezondheid die door de GGD wordt uitgevoerd.

PvdD

P78: transitie van de Greenports: hoe wordt bij

Vanuit het Innovatiepact van de Greenport West-Holland is een community rondom

Hooger-

inovatieprojecten/ modernisering van het teeltareaal ingezet op functionele biodiversiteit gestart, gericht op het biodivers inrichten op de omgeving

werf

vermindering van pesticidengebruik in greenports?

van de kas waardoor natuurlijke bestrijders van plagen meer in de directe
omgeving voorkomen. De provincie is actief lid van dit netwerk. De provincie
financiert de inzet van de communitymanager en heeft cofinanciering gegeven aan
projecten die telers en kwekers helpen om hun teelt en de omgeving meer
biodivers in te richten. Daarnaast wordt door de communitymanager onderzocht
welke technische maatregelen in kassen kunnen zorgen voor een vermindering
van het gebruik van gewasbeschermings-middelen.
Ook in de gebiedsaanpakken in de verschillende polders is duurzaamheid een
belangrijk onderwerp en wordt gestreefd naar een weerbaar (teelt)systeem.

53

03-11

PvdD

P79: wat is de reden dat project Waste to Chemicals is

Zie ook vraag 20 (PvdD).

Hooger-

vertraagd en waar bestaat de veranderde invulling uit? Is

Op 8 juni 2021 is er vanuit betrokken partijen een persbericht uitgegaan. Hierin

werf

bekend wanneer het van start gaat?

wordt onder andere een toelichting gegeven op het besluit om de business case te
verleggen van methanol naar bio-/circulaire kerosine en nafta.
In de lid-GS brief (PZH-2021-777682054, ingekomen stuk in de Statencommissie
RWE van 23 juni 2021) wordt verwezen naar dit persbericht en tevens een stand
van zaken gegeven.
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PvdD

P81: Verduurzaming bedrijventerreinen – hoe komen de

Het gaat hierbij om deelname vanuit Economie/team Werklocaties aan diverse

Hooger-

verdiepingen in de afstemming met de andere opgaven op

interne en externe trajecten:

werf

ruimtelijk gebied en de transitieopgaven tot stand?

. Integraal intern Afstemmingsoverleg Stedelijke Gebiedsontwikkeling, inclusief de

Nr
54

03-11

verschillende (transformatie)processen in verschillende gebieden;
•

Deelname aan het traject van de woon-werkakkoorden;

•

De uitwerking van thema’s als Functiemenging, Ruimtelijke strategie Circulair
Zuid-Holland, Groeifondsaanvraag van IVN m.b.t. vergroenen van
bedrijventerreinen;

•

Pilotprojecten zoals Circulaire bedrijventerreinen Midden-Holland;

•

Deelname aan het landelijke Versnellingsprogramma verduurzaming
bedrijventerreinen (in ontwikkeling);

•

Afstemming en stimuleren verduurzaming bedrijventerreinen vanuit EZ (o.a.
subsidies) in combinatie met programma energietransitie (energiescans) bij
bedrijventerreinen;

•

Voorbeeldprojecten vergroening bedrijventerrein, vooruitlopend op
Groeifondsaanvraag van IVN;

•
55

03-11

Afstemming met MRDH met betrekking tot new Economy bedrijventerreinen.

PvdD

P96: ‘’Ons doel is dat Zuid-Holland uiterlijk in 2050 beschikt

Dat is niet in zijn algemeenheid te beantwoorden.

Hooger-

over één van de meest gevarieerde en aantrekkelijke

Er zijn natuurlijk wettelijke eisen voor de luchtkwaliteit en waterkwaliteit, ons

werf

leefomgevingen van Europa, waar wonen, werken en

provinciaal beleid kent verschillende beschermingscategorieën en

recreëren in harmonie zijn met natuur en landschap’’ Wat zijn landschapstypen. De combinatie van het kenmerkende kust-, veenweide-en
de criteria voor een aantrekkelijke leefomgeving?

rivierdeltalandschap, waarin steden en landschap met elkaar verweven zijn, maakt
onze provincie veelzijdig en uniek. Het groeiend aantal inwoners, economische
ontwikkeling, bodemdaling en de klimaatverandering legt druk op ons landschap en
leefomgeving, waar wij de balans zoeken tussen ruimte voor natuur, woningen,
energie en bedrijvigheid. Voor een gezonde leefomgeving geldt dat duurzame,
economische dynamiek en ecologische groei in balans zijn

11

PZH

Ontvangen Partij

Vraag

Antwoord

Nr
63

03-11

PvdD

Ambitie 5.2 Toekomstbestendige landbouw: Kunt u een

Deze gegevens worden niet centraal bijgehouden bij de subsidieverlening. Type

Hooger-

overzicht geven van projecten waar POP3 naartoe gaat en

bedrijf is namelijk niet van belang bij de aanvraag. Het is dus niet mogelijk een

werf

welk percentage daarvan veehouders betreft (inclusief

dergelijk overzicht op te stellen.

mestvergisting) en welk percentage naar duurzame
akkerbouw?
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