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Inleiding
Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten (PS). Kort na de verkiezingen worden
de nieuwe Staten van Noord-Holland geïnstalleerd. Enige tijd later treedt ook het nieuwe College
van Gedeputeerde Staten (GS) aan. Ter voorbereiding op de komst van deze nieuwe Statenleden en
gedeputeerden is in opdracht van de directie door de ambtelijke organisatie een overdrachtsdossier
opgesteld.
Dit overdrachtsdossier heeft als doel een bijdrage te leveren aan het inwerkproces van de nieuwe
Statenleden en gedeputeerden en daarmee hun voorbereiding op de nieuwe taken en verantwoordelijkheden te faciliteren. Het dossier maakt hiermee deel uit van een breder ondersteuningsaanbod van
de ambtelijke organisatie en de griffie, en is aanvullend op de voorbereiding vanuit de eigen partijpolitieke organisatie.
Het overdrachtsdossier bestaat uit 3 onderdelen:
1. Schets van de belangrijke trends en ontwikkelingen en de provinciale organisatie
2. Bijlage met informatie over beleidsterreinen
3. Bijlage over de regio’s en de regionale aanpak

In het 1ste deel zijn de belangrijke trends, ontwikkelingen en opgaven geschetst waar de provincie in
de komende jaren mee te maken krijgt. Dit overzicht is gebaseerd op de provinciale Omgevingsvisie
NH 2050 die de Staten op 19 november 2018 hebben vastgesteld en de toekomstverkenningen die
hiervoor zijn uitgevoerd. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de werkwijze en cultuur van de
provincie in het licht van de Omgevingsvisie en Omgevingswet. Vervolgens worden de belangrijkste
uitvoeringsinstrumenten beschreven en is een schets gegeven van de ambtelijke organisatie.
Verder zijn er 2 bijlagen in dit overdrachtsdossier opgenomen. In de 1ste bijlage staat achtergrondinformatie over de belangrijkste provinciale beleidsterreinen. Bij ieder beleidsterrein staat een beschrijving
van de provinciale rol en taken. Verder zijn de ontwikkelingen uit de afgelopen collegeperiode en de
opgaven voor de komende jaren in beeld gebracht. Ook is informatie opgenomen over de financiële
kaders, belangrijke beleidsdocumenten en samenwerkingspartners. Deze bijlage is dus bedoeld als
naslagwerk, waarin snel basisinformatie over de belangrijkste provinciale beleidsterreinen, thema’s en
programma’s kan worden geraadpleegd.
De 2de bijlage richt zich op de provinciale regio’s en de regionale aanpak. De provincie Noord-Holland
wordt onderverdeeld in 9 regio’s. In deze bijlage wordt een schets gegeven van de verschillende regio’s
en van de specifieke vraagstukken en ambities die er spelen. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan
de manier waarop de regio en de provincie gezamenlijk belangrijke opgaven oppakken en aan een
aantal grote, gebiedsgerichte programma’s.
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Instrumenten

Veranderende rol provincie en
openbaar bestuur
Werkwijze en cultuur

Financiën

Ambtelijke organisatie

Bijlagen

1

Beleidsterreinen
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Regionale aanpak en
gebiedsprogramma’s

a Bestuur

a Inleiding

k Gooi en Vechtstreek

b Mobiliteit

b Bestuurlijke regio’s

l

c Water

c Kop van Noord-Holland

m Schiphol

d Ruimtelijke Ontwikkeling

d Alkmaar

n OV-knooppunten

e Wonen

e West-Friesland

o Het Noordzeekanaalgebied

f Groen en Recreatie

f Zuid-Kennemerland

p

g Economische Zaken, Landbouw
en Visserij

g IJmond

q Bodemdaling veenweidegebieden

h Energietransitie

h Zaanstreek-Waterland

r Oostelijke Vechtplassen

i Circulaire Economie

i Amstelland-Meerlanden

j Cultuur en Erfgoed

j Amsterdam

Samenwerking in Noord-Holland
Noord en in de MRA

Stelling van Amsterdam/
Nieuwe Hollandse Waterlinie

s De Kop Werkt!

k Grondbeleid
l Milieu/Gezonde Leefomgeving
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Wat komt er op ons af?

Celsius. Na 2100 kan deze extra versnelde zeespie-

De wereld verandert doorlopend en mondiale invloe-

gelstijging doorzetten tot 5 en mogelijk 8 meter in

den zijn groter dan ooit. Technologische ontwikke-

2200. De eerder door het KNMI voor 2050 voorspelde

lingen bieden steeds meer mogelijkheden waarvan

extreemweersituaties doen zich nu al voor. Watervei-

de impact nauwelijks voorstelbaar is. Veranderingen

ligheid is voor het laaggelegen en aan 3 kanten met

gaan steeds sneller en de onzekerheden daarover ne-

water omgeven Noord-Holland een topprioriteit.

men toe. De ontwikkelingen hebben een grote mate
van autonome kracht in zich, versterken elkaar en

De kwaliteit van bodem, water en lucht is verbeterd,

komen op onze samenleving af. De grootste ontwik-

maar is nog niet overal gezond. Verdere verbetering

kelingen zijn klimaatverandering, energietransitie,

is grotendeels afhankelijk van lokale, maar zeker ook

veranderende economieën (circulaire economie, di-

landelijke en zelfs internationale regelgeving en van

gitale economie, verduurzaming van de landbouw),

nieuwe technologie. De bodemvervuiling met risico’s

mobiliteit, grote woningbehoeftes, bodemdaling en

voor gezondheid en biodiversiteit is grotendeels be-

verminderde biodiversiteit1. Deze ontwikkelingen

heerst. Gezondheid wordt als maatschappelijk thema

vragen de komende 4 jaar veel aandacht, flexibiliteit

steeds belangrijker. Uit een recente enquête blijkt dat

en inzet van de provincie Noord-Holland. Daarbij is

gezondheid voor de meeste Noord-Hollanders zelfs

samenwerking met andere overheden, belangenor-

het belangrijkste vraagstuk is. Het gaat daarbij om

ganisaties, bedrijfsleven en inwoners noodzakelijk.

gezondheid in brede zin, dus niet alleen om voeding,

De autonome ontwikkelingen zijn bepaald op basis

beweging en zorg, maar ook om de leefomgeving,

van uitgebreide verkenningen, gemaakt in samen-

luchtkwaliteit en geluidsoverlast. Ook de inrich-

werking met partners en kennisinstellingen bij het

ting van de openbare ruimte speelt daarbij een rol,

opstellen van de Omgevingsvisie NH 2050. Naar de

bijvoorbeeld in de vorm van recreatie- of groenge-

Noord-Hollandse praktijk vertaald, leidt dat tot de

bieden. In dat licht moet de rol van de provincie bij

volgende grootste clusters van trends en ontwikke-

de recreatieschappen en de zoektocht naar nieuwe

lingen en daaraan gekoppelde opgaven:

verdienmodellen daarbinnen worden bezien. Drink-

•

leefomgevingskwaliteit

water is een primaire levensbehoefte. De productie

•

energietransitie en circulaire economie

van zuiver, gezond en schoon drinkwater is van vitaal

•

duurzame verstedelijking

belang. Waar mogelijk faciliteert de provincie dit, met

•

natuurinclusieve landbouw en bodemdaling

name door haar grondwaterbeschermingsbeleid.

Leefomgevingskwaliteit

Energietransitie en circulaire economie

De provincie heeft een aantal kerntaken die de basis

Nederland heeft ter beperking van de klimaatveran-

van de leefomgevingskwaliteit aangaan. Het gaat

dering het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend en

om onderwerpen rond de thema’s water (onder

zich daarmee verplicht tot een reductie van broei-

andere klimaatadaptatie, drinkwater, zwemwater),

kasgassen van 80 tot 95% in 2050 (ten opzichte van

bodem (bodemdaling en bodemvervuiling tegen-

1990). Noord-Holland heeft hier een groot belang bij,

gaan), luchtkwaliteit, veiligheid, biodiversiteit en

al was het maar vanwege onze kwetsbare ligging. Het

voedselkwaliteit. Kortom onderwerpen die bijdragen

regeerakkoord bevat het tussendoel van 49% reductie

aan een gezonde leefomgeving.

in 2030. Het Klimaatakkoord, waarbij ook provincies
via het Interprovinciaal Overleg (IPO) betrokken

Klimaatscenario’s van het KNMI laten nu nog een

zijn, laat zien wat daarvoor nodig is. Het gaat dan

zeespiegelstijging zien van maximaal 1 meter in

om omschakelingen in de industrie, de landbouw,

2100 (ten opzichte van 1995). Er zijn wetenschappers

de gebouwde omgeving, de mobiliteit en de elektri-

die met veel hogere stijgingen rekening houden:

citeitssector, zowel op energie als op grondstoffen.

maximaal 2 meter in 2100 indien de opwarming tot

De provincies staan met de gemeenten, de water-

2 graden Celsius kan worden beperkt en maximaal

schappen en belangrijke stakeholders aan de lat voor

3 meter indien de opwarming oploopt tot 4 graden

het ontwikkelen van regionale energiestrategieën,

1

Verkenningen NH2050
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waarmee de nationale doelen voor de warmtetran-

Noord-Hollandse havens hierin een belangrijke rol

sitie in de gebouwde omgeving en de opwekking van

gaan spelen. De energietransitie kan alleen sla-

hernieuwbare energie op land worden gerealiseerd.

gen als we tijdig kunnen beschikken over de juiste

Provincies, gemeenten en waterschappen hebben

energie-infrastructuur op de juiste plek. Met de

afgesproken hier gezamenlijk in op te trekken.

tussendoelen voor 2030 in zicht, komt het er nu op
aan samen met de buitenwereld de overstap van

De economie zit in een grote transitie naar circulaire

‘verkennen’ naar ‘presteren’ te maken.

economie en digitale economie met hybride vormen
van bedrijfsvoering die zich niet meer verhouden

De effecten van de grote transities op het terrein van

met statische regels in wetten en verordeningen.

robotisering, digitalisering, nano- en biotechnologie,

De ontwikkeling naar een circulaire economie gaat

en de interactie van die technologieën, zijn zo diep-

steeds sneller, daardoor moet de provincie haar rol-

gaand, dat gesproken wordt van een 4de technolo-

len duidelijk kiezen. Aan de ene kant is de provincie

gische revolutie. Niemand kan nog voorspellen wat

sturend, door bij te dragen aan verandering van

de invloed van deze technologieën is op provinciale

regels ten gunste van circulaire economie en door

kernopgaven als energietransitie, klimaatadaptatie,

circulariteit een van de leidende principes in eigen

mobiliteit, biodiversiteit en verstedelijking. Voor de

aanbestedingen te laten zijn. Aan de andere kant is

provincie is het van belang in aanvulling op de am-

de provincie faciliterend. Het gaat dan om de ruimte-

bities voor informatievoorziening, ICT en data met

lijke inrichting en financiële impulsen voor innovatie

partners een gezamenlijke zoektocht in te zetten

en samenwerking. De transitie vraagt dat de provin-

naar de betekenis van deze technologieën voor de

cie verbinding en bewustwording organiseert bij de

provinciale opgaven. Hierbij kan onder meer gedacht

ondernemers die de circulaire economie vormgeven.

worden aan kunstmatige intelligentie, robotica en

In de Omgevingsvisie NH 2050 is een aantal ontwik-

het ‘Internet of Things’.

kelprincipes geformuleerd voor de energietransitie
en voor circulaire economie. Duidelijk is dat de
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Duurzame verstedelijking

zet deze trend zich voort. Daardoor worden grote

De woningbehoefte in Noord-Holland neemt nog

bereikbaarheidsknelpunten voorzien in de metropool

steeds toe. De prognoses laten ook in lage scenario’s

Amsterdam. Dit maakt de regionale bereikbaarheid

groei zien in Amsterdam en de omliggende metro-

een belangrijk speerpunt voor de komende jaren.

poolregio. Ook in Noord-Holland Noord is er een

Het biedt ook kansen voor de verduurzaming van

groei vergelijkbaar met het Nederlandse gemiddelde,

de eigen provinciale infrastructuur. De behoefte aan

waarbij een deel van Noord-Holland Noord langza-

mobiliteit neemt verder toe, waarbij verplaatsings-

merhand meer in beeld komt bij woningzoekenden

patronen steeds diffuser worden en de impact van

in het zuidelijk deel van de provincie. Migratie, vooral

technologische veranderingen omkleed is met tal

van expats, heeft in toenemende mate invloed

van onzekerheden.

op de woningbehoefte. Tegelijkertijd is er steeds
er leefbaarheidsproblemen in verouderde nieuw-

Natuurinclusieve landbouw en
bodemdaling

bouwwijken ontstaan. De woningbehoefte op de

In Nederland is de biodiversiteit, afgemeten aan

korte termijn is groot. Op de lange termijn neemt die

kwaliteit en kwantiteit van natuur, afgenomen tot

volgens de huidige inzichten af.

circa 15% van de oorspronkelijke situatie. Daarmee

meer structureel leegstaand vastgoed en kunnen

springt Nederland er internationaal negatief uit.
De groei van de woningbehoefte in Noord-Holland

Inmiddels lijkt deze afname tot stilstand te komen

tot 2040 bedraagt 212.000 woningen. Deze grote

volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

opgave geeft extra druk op het al volle gebied en

De opgave blijft echter onverminderd groot. Afbreuk

vraagt veel van de provinciale regierol. De noodzaak

van onze ecosystemen heeft een negatieve invloed

voor balans tussen de klimaatopgaven (zowel ener-

op ons leven. De grootste oorzaak is het verdwijnen

gietransitie als klimaatadaptatie), de duurzame leef-

van leefgebied door landbouw en, in mindere mate,

omgeving, economische ontwikkeling, mobiliteit en

verstedelijking. De achteruitgang stabiliseert in

demografische groei laat zich meer en meer gelden.

natuurgebieden, maar niet in het agrarisch gebied.
Agrarisch natuurbeheer biedt in enkele gebieden

In de periode 2016-2018 nam het aantal huishoudens

tijdelijke oplossingen, maar draagt onvoldoende bij

in Noord-Holland toe met 28.700. In dezelfde periode

aan het beschermen of herstellen van de biodiversi-

is de woningvoorraad uitgebreid met 20.700 wonin-

teit op provinciale schaal.

gen. Gevolg hiervan is dat de bouwproductie 8.000
woningen achterbleef bij de huishoudensgroei. Het

De landbouw staat voor een enorme opgave om

aantal Noord-Hollandse huishoudens waarvoor geen

kringlopen beter te sluiten om per saldo de nega-

woning beschikbaar is, blijft oplopen. Dit zorgt in

tieve impact door uitstoot van broeikasgassen te

bijna heel Noord-Holland voor toenemende spanning

verminderen. De uitdaging is enerzijds slimmer te

op de woningmarkt en een oplopend woningtekort.

gaan werken en anderzijds nieuwe verdienmodel-

Deze cijfers tonen de urgente noodzaak aan voor

len te ontwikkelen. Natuur-inclusieve of circulaire

toename van de bouwproductie. Deze nieuw te bou-

landbouw kan hier een bijdrage aan leveren, doordat

wen woningen moeten zo veel mogelijk energieneu-

het een manier van agrarisch ondernemen is waarbij

traal en circulair zijn.

vanuit ecologisch én economisch rendement naar
het bedrijfsmodel gekeken wordt. Dit is sterk locatie-

De afgelopen jaren zien we dat de banengroei

en bedrijfsgebonden. Niet elke regio biedt dezelfde

zich concentreert in de gemeenten Amsterdam,

kansen. Een meer circulaire landbouw sluit ook goed

Amstelveen en Haarlemmermeer, terwijl het aantal

aan op een klimaatbestendige inrichting van het

banen in andere gebieden gelijk blijft of zelfs daalt.

landelijk gebied. Dit is van belang voor gebieden met

Dit terwijl de beroepsbevolking in een veel breder

bodemdaling en gebieden die rekening moeten hou-

gebied groeit. Hierdoor wordt de spits naar Amster-

den met droogte, verzilting en wateroverlast. Al met

dam steeds drukker. In de toekomstverwachtingen

al een groot deel van ons landelijk gebied.
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Aandachtspunten voor de komende
periode

provinciale uitvoeringsprojecten zijn een belang-

•

Waterveiligheid is een belangrijke prioriteit voor

en duurzaam materiaalgebruik en als launching

Noord-Holland, dat aan drie kanten omgeven

customer te fungeren, kunnen we ons eigen areaal

wordt door water.

verduurzamen en stimuleren we tegelijkertijd

•

Klimaatadaptatie zal een belangrijke overweging
worden bij tal van ruimtelijke plannen van de

•

•

marktpartijen de transitie vorm te geven.
•

Het Noordzeekanaalgebied wordt steeds

provincie en van gemeenten.

belangrijker als schakelpunt in de regionale,

Het brede thema ‘gezondheid’ wordt door veel

nationale en internationale energie- en grond-

Noord-Hollanders beschouwd als belangrijk

stoffenstromen. De groei van de metropool leidt

maatschappelijk vraagstuk. Dat betekent dat de

tot toenemende ruimteclaims in dit gebied. Op

aandacht, naast het handhaven van normen, ook

basis van de Visie Noordzeekanaalgebied 2040

gericht wordt op het streven naar een zo gezond

en de Omgevingsvisie 2050 zullen samen met de

mogelijke leefomgeving.

partners in het gebied nadere keuzes moeten

Om de energietransitie vorm te geven, gaat
de provincie samen met partners regionale

•

rijk instrument. Door in te zetten op CO2-reductie

worden gemaakt.
•

De Noord-Hollandse economie zal een sterke

energiestrategieën ontwikkelen. Deze regionale

invloed ondervinden van ICT- en data-gerela-

energie strategieën zullen richtinggevend zijn

teerde ontwikkelingen. Die beïnvloeden ook de

voor de vervolgacties op het gebied van ruimtelij-

ontwikkeling en uitvoering van provinciaal beleid.

ke inrichting, opwekking van duurzame energie,

De effecten hiervan op bijvoorbeeld de economie

de verduurzaming van woningen en bedrijven en

en mobiliteit zijn groot maar nog niet altijd goed

vormgeving van de energie-infrastructuur.

te duiden. In ieder geval is het afstemmen van de

De provincie volgt de ontwikkeling van de energie-

locaties waar infrastructuur en datacenters (in

vraag, het aandeel duurzame energie en de hoogte

relatie tot energievoorzieningen) een plek kunnen

van de CO2-uitstoot in Noord-Holland. De eigen

krijgen, aan de orde.
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•

Er is een sterke woningbehoefte, vooral in de

de UNESCO-werelderfgoedstatus goed in het

Metropoolregio Amsterdam. Daarbij staat goed
ruimtegebruik centraal. Door in te zetten op

landschap is ingepast
•

ling gaan een steeds grotere rol spelen in het pro-

met zorg voor groen, water en biodiversiteit -

vinciale natuur- en landbouwbeleid. Hiervoor zijn

en daarmee de leefkwaliteit - kan de toename

integrale uitvoeringsprogramma’s nodig waarin

van toekomstige pendelstromen beperkt

met partners oplossingen, fasering, regelgeving

worden. Hiervoor zal met Rijk en regio een
gezamenlijke verstedelijkingsstrategie, waaron-

•

De vraagstukken van biodiversiteit en bodemda-

woningbouw en werkgelegenheid in Amsterdam,

en investeringen worden benoemd.
•

De grote diversiteit aan bijzondere landschappen

der afspraken over faseringen moeten worden

in de Metropoolregio Amsterdam is van grote

gemaakt.

waarde voor bewoners, bezoekers en bedrijven.

Daarnaast vraagt dit om investeringen waarbij

Door de grote opgaven voor woningbouw, duur-

de provincie met het Rijk, vervoerregio en andere

zaamheid, klimaatadaptatie en bereikbaarheid

partners moet samenwerken om die knelpunten

zal het landschap in de metropoolregio wezenlijk

op te lossen. De investeringen betreffen zowel

veranderen. Het is daarom van belang een bijdra-

het beter benutten van bestaande infrastructuur

ge te leveren aan het versterken van de biodiver-

als de aanleg van nieuwe verbindingen (zowel

siteit, de mogelijkheden voor sport en recreatie,

openbaar vervoer, regionale fietspaden als weg

het tegengaan van bodemdaling en de inpassing

infrastructuur en een A8-A9, die vanwege

van voorzieningen en infrastructuur.
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In den beginne

Lodders

Provincies vormen al eeuwenlang een belangrijke

In 2008 leidde het rapport van de commissie-Lodders

basis van de staatkundige ordening van Nederland.

tot een aangescherpte definitie van de provinciale

Provinciale Staten (PS) kennen een lange traditie als

kerntaken. Hoewel de provincies een ‘open huishou-

volksvertegenwoordiging. Al in de 15de eeuw waren

ding voeren’ en zich in principe dus op ieder maat-

Provinciale Staten een standenvergadering die als

schappelijk vraagstuk kunnen richten, komt de focus

adviesorgaan diende voor de vorst. Naast deze wor-

in de praktijk toch vooral op het ruimtelijk-econo-

teling in traditie is ook verandering een belangrijk

misch domein te liggen. De achterliggende gedachte

kenmerk van het provinciaal bestuur. Soms heel

daarbij is dat de verschillende bestuurslagen zich

geleidelijk, maar soms ook schoksgewijs, hebben

richten op die beleidsterreinen waar ze ook wettelijk

provincies zich aangepast aan veranderingen in de

doorzettingsmacht hebben. ‘Je gaat er over, of niet’,

samenleving en de bestuurlijke ordening.

is het nieuwe adagium.

De grondwet die Thorbecke in 1848 invoerde, is de

Decentralisaties

basis voor de provincies in hun huidige vorm als

De herijkte nadruk op provinciale kerntaken houdt

middenbestuur tussen gemeenten en Rijk. Maar ook

verband met het toegenomen werkgebied van het

sinds die tijd hebben er grote veranderingen plaats-

lokale bestuur. In 2015 voert het Rijk een aantal grote

gevonden in de rol en positie van de provincies. Met

decentralisaties uit waarbij taken op het terrein van

de toenemende rol van de overheid in de samenle-

zorg en welzijn worden overgeheveld naar gemeen-

ving werden ook provincies met steeds meer taken

ten. Dit geldt ook voor de provinciale verantwoor-

belast. Deze ontwikkeling kende het hoogtepunt in

delijkheid voor de jeugdzorg. Gemeenten krijgen er

de jaren 90 van de vorige eeuw, toen provincies ook

dus flink wat extra taken bij. Dit biedt ruimte voor

belangrijke taken vervulden op het gebied van zorg

lokaal maatwerk, maar leidt ook tot discussie over

en welzijn.

de bestuurskracht van gemeenten.
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Regionalisering

Europese Unie

Om hun bestuurskracht te vergroten en de taken

Naast de dynamiek van decentralisatie en regiona-

goed uit te kunnen voeren, besluit een aantal, vaak

lisering worden direct of indirect ook steeds meer

kleinere, gemeenten om het ambtelijke werk (ver-

bevoegdheden van de rijksoverheid overgeheveld

gaand) te integreren of zelfs bestuurlijk te fuseren.

naar de Europese Unie. Aan de 3 bestuurslagen

Daarnaast werken gemeenten steeds meer regionaal

uit het huis van Thorbecke is dus nog een 4de laag

samen. Op deze wijze kunnen belangrijke uitvoeren-

toegevoegd, die ook invloed uitoefent op provinciaal

de taken, maar ook beleidsontwikkeling, gezamen-

en regionaal niveau. In de Europese wetgeving wordt

lijk worden opgepakt. Hierdoor ontstaat schaalvoor-

juist veel nadruk gelegd op de rol van metropolen

deel en ruimte voor specialisatie van diensten. Ook

en regio’s. Hierdoor is subsidie beschikbaar voor

provincies plaatsen steeds meer uitvoerende taken

cofinanciering van projecten in de MRA en in

in uitvoeringsorganisaties en werken daarbij vaak

Noord-Holland Noord.

samen met gemeenten. In opdracht van de provincie
voeren regionale omgevingsdiensten bijvoorbeeld

Netwerkoverheid

de taken op het gebied van vergunningverlening,

Door processen als decentralisatie en de daarmee

toezicht en handhaving (VTH-taken) uit op het

samenhangende regionalisering, en de toenemende

terrein van milieu en bodemsanering. Deze samen-

invloed van Europa, neemt de bestuurlijke drukte

werking is door het Rijk verplicht gesteld. Vanwege

in de regio steeds meer toe. Bij de grote provinci-

de vereiste samenwerking moeten de werkgebieden

ale en regionale opgaven zijn eigenlijk steeds alle

van de Regionale Uitvoeringsdiensten congruent zijn

bestuurslagen direct en indirect betrokken. Verder

met de veiligheidsregio’s. Om zo goed mogelijk op de

zijn de vraagstukken vrijwel altijd multisectoraal.

regionale opgaven aan te sluiten, moet een betere

Dit betekent dat niet alleen de overheden vanuit

samenwerking, en mogelijk ook het uiteindelijk

verschillende bestuurslagen betrokken zijn, maar

samengaan van de Omgevingsdiensten IJmond en

dat ook meerdere beleidsvelden samenkomen. Naast

Noordzeekanaalgebied worden bezien. Het nadeel

overheden is ook een breed scala van maatschappe-

van deze regionale samenwerkingsverbanden is dat

lijke organisaties, bedrijven en individuele burgers in

het voor gemeenteraden lastig is hun kaderstellende

steeds wisselende samenstelling betrokken. Na het

en controlerende rol goed in te vullen. Een goede

adagium van ‘je gaat er over, of niet’ ontstaat juist

governance is belangrijk voor een effectieve samen-

steeds meer het besef dat ‘je het niet alleen kunt

werking.

doen’. In het koersdocument Kompas 2020 hebben
de gezamenlijke provincies aangegeven voor welke

MRA en Noord-Holland Noord

maatschappelijke opgaven zij verantwoordelijk wil-

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) wordt al

len zijn en welke rollen zij daarbij vervullen.

lange tijd op regionale schaal samengewerkt. In 2017
hebben alle betrokken gemeenten een convenant

De provincie ontwikkelt zich daardoor steeds meer

gesloten om de samenwerking verder te versterken

tot netwerkoverheid die afhankelijk van de opgave

en transparanter te maken voor gemeenteraden

met steeds verschillende partners samenwerkt.

en Staten. De provincie Noord-Holland heeft het

Daarbij gaat het niet alleen om de samenwerking

convenant ook ondertekend en werkt op allerlei

met medeoverheden, maar ook over een betere

terreinen nauw samen met de andere partners aan

verbinding maken, soms in triple helix-verband, met

de verdere ontwikkeling van de metropool. Een

bedrijfsleven en kennisinstellingen. De invulling van

actieve participatie van Noord-Holland in de MRA is

taken en rollen kan per vraagstuk of zelfs fase in het

overigens ook van belang voor de realisatie van de

proces veranderen. Soms is het nodig het initiatief

eigen provinciale ambities. Buiten de MRA werken

te nemen of de regie te voeren, maar op andere

de regio’s in Noord-Holland Noord ook steeds meer

momenten kan de meerwaarde liggen in een meer

samen. De samenwerking in Noord-Holland Noord

faciliterende rol. Deze aspecten van multilevel-go-

versterkt zowel de ontwikkeling van de eigen regio

vernance vragen nieuwe vormen van samenwerking,

als de samenwerking met de MRA.

waarin vraagstukken integraal worden aangepakt
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en de opgave centraal staat. Juist vanuit de positie

besluiten. Veel inwoners willen ook graag participe-

als middenbestuur zijn provincies bij uitstek in staat

ren, vooral als het gaat om kwesties die dicht bij hen

hier invulling aan te geven.

staan. Momenteel staat het een overheid nog vrij

De invoering van de nieuwe Omgevingswet sluit

om burgerparticipatie toe te passen. Dat gaat deels

hier naadloos op aan. De Omgevingswet, die naar

veranderen met de nieuwe Omgevingswet. De Om-

verwachting in 2021 wordt ingevoerd, is een grote

gevingswet draagt overheden op verantwoording af

stelselwijziging in de ruimtelijke ordening en gaat

te leggen over de keuze van participatie. Participatie

tientallen wetten bundelen in 1 nieuwe wet. Er komt

is maatwerk, afhankelijk van de maatschappelijke

1 loket voor burgers en bedrijven, waardoor sneller

opgave, impact op de leefomgeving en wensen van-

en efficiënter besluiten kunnen worden genomen.

uit de omgeving.

Burgerparticipatie

Toenemende tegenstellingen

De laatste jaren experimenteren vooral decentrale

De tegenstellingen in de maatschappij worden

overheden steeds vaker met nieuwe vormen van

groter en de kloof tussen hoog- en laagopgeleiden

burgerparticipatie. In 2014 en 2015 is onderzoek

neemt toe. Over belangrijke thema’s zoals migratie,

gedaan naar waar de provinciale organisatie staat

Europa en klimaat bestaan grote meningsverschillen

op het gebied van burgerparticipatie. Op basis van

die al lange tijd het maatschappelijk debat bepa-

de uitkomsten van dit onderzoek is in 2015 een

len. Hier heeft de Staatscommissie Remkes ook

traject gestart om burgerparticipatie verder in de

op gewezen. De kloof wordt ook zichtbaar in het

organisatie te verankeren en te integreren in be-

toenemende verschil in levensverwachting tussen

leidsprocessen. Burgerparticipatie kan de kwaliteit

hoog- en laagopgeleiden, en vooral het aantal jaren

van beleidsontwikkeling en -uitvoering vergroten.

dat ouderen in relatief goede gezondheid verkeren.

Daarnaast kan burgerparticipatie leiden tot beleid

Bovendien worden de verschillen geografisch groter,

dat beter aansluit bij wat inwoners willen, een groter

omdat hoogopgeleiden steeds meer naar de grote

draagvlak creëren voor besluiten en legitimering van

steden trekken.
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Kwaliteit openbaar bestuur

andere overheden en zal de komende jaren verder
geïntensiveerd worden.

Bij een deel van de bevolking neemt het wantrouwen
jegens de overheid toe. Het is daarom van belang de

•

In 2021 wordt de nieuwe Omgevingswet inge-

kwaliteit van het openbaar bestuur te versterken.

voerd. Dit is een van de grootste stelselwijzi-

Gemeenten moeten in staat zijn hun nieuwe taken

gingen op het terrein van ruimtelijke ordening

goed uit te voeren. Door regionale samenwerking

in meer dan 50 jaar. De wet vraagt een nieuwe

en gemeentelijke fusies kan het lokaal bestuur de

visie op de ontwikkeling van de openbare ruimte,

ambtelijke en bestuurlijke slagkracht vergroten. De

de samenwerking tussen overheden, en met

laatste jaren is er ook steeds meer aandacht voor

burgers. De nieuwe provinciale omgevings-

ondermijning. Hierbij gaat het om processen die de

verordening zal een groot deel van de huidige

samenleving, de maatschappelijke normen en het

sectorale verordeningen vervangen. De integrale

openbaar bestuur bedreigen, zoals grootschalige

benadering van het vraagstuk staat centraal en

drugsproductie en corruptie. Provincies hebben van-

deze nieuwe sturingsfilosofie vraagt aanpassing

uit hun toezichthoudende rol de verantwoordelijk-

van de traditionele sectorale aanpak. Daarnaast

heid het openbaar bestuur en de publieke waarden

legt de wet meer nadruk op burgerparticipatie bij
beleidsontwikkeling.

te versterken.
•

Het beheer en onderhoud van natuurgebieden

Aandachtspunten voor de komende
periode

ten behoeve van recreatie vereist meer bestuur-

•

Gemeenten en provincies werken steeds vaker

overheden. De resultaten van het onderzoek

regionaal samen om taken uit te voeren. Ook

dat recentelijk is uitgevoerd naar Recreatie

gebiedsgerichte en regionale vraagstukken

Noord-Holland leiden tot herziening van de pro-

lijke samenwerking tussen daarbij betrokken

vragen een gezamenlijke aanpak en nieuwe
samenwerkingsvormen, zoals regionale of

vinciale rol.
•

toe. De verschillen worden ook zichtbaar bij the-

regionale Omgevingsdiensten zijn daarvan een

ma’s als gezondheid en onderwijs. De Staatscom-

goed voorbeeld. De onderlinge samenwerking

missie Remkes waarschuwt voor deze toenemen-

tussen deze diensten kan nog verder geïnten-

de tegenstellingen. Naast Rijk en gemeenten,

siveerd worden. Provinciale betrokkenheid

hebben provincies vanuit hun eigen specifieke rol

wordt daarbij sterk bepaald door de vraag uit
de regio, de eigen provinciale belangen en de

•

De kloof tussen hoog- en laagopgeleiden neemt

gemeentelijke samenwerkingsagenda’s. De

hiervoor ook een verantwoordelijkheid.
•

De provincie heeft de taak de kwaliteit van het

mate waarin we een onderscheidende bijdrage

openbaar bestuur te versterken. Gemeenten

kunnen leveren.

moeten voldoende toegerust zijn voor hun taak.

De Metropoolregio Amsterdam is één van de

Regionale samenwerking is hierbij van belang,

meest vitale regio’s van Nederland. De verdere

maar gemeentelijke fusies kunnen ook nood-

ontwikkeling van de metropool is van groot

zakelijk zijn. Verder is er steeds meer aandacht

belang voor Noord-Holland. De provincie werkt

voor het tegengaan van ondermijning van het

daarom in MRA-verband nauw samen met de

openbaar bestuur.
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Omgevingsvisie Noord-Holland
2050

houden. Maar ook om de grote investeringen op te

Op 19 november 2018 stelden PS de Omgevings

naar een duurzame energiehuishouding, voor de

visie NH 2050 vast. De op 1 januari 2021 in werking

overgang naar een circulaire economie en voor het

tredende Omgevingswet vraagt alle overheden een

behoud van ons karakteristieke landschap.

brengen die nodig zijn voor onder meer de transitie

dergelijke visie op te stellen. In de visie geven PS de
langetermijnvisie, ambities en doelen aan voor de

In de wetenschap dat de wereld waarmee Noord-

ontwikkeling van de fysieke leefomgeving, als ant-

Holland verbonden is continu verandert, geeft deze

woord op eerder geschetste trends, ontwikkelingen

visie enerzijds richting en daarmee houvast naar

en daaruit voortvloeiende opgaven.

een onbekende toekomst, en anderzijds voldoende

De visie

ruimte en handelingsperspectief om te kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen. Er wordt dus geen

De Omgevingsvisie NH 2050 wil zorgen voor balans

eindbeeld gepresenteerd voor het jaar 2050. Deze

tussen economische groei en leefbaarheid. Zo kun-

visie laat wel in algemene zin zien wat de ontwikkel-

nen we voor toekomstige generaties het welvaarts-

principes zijn om een hoge leefomgevingskwaliteit te

en welzijnsniveau in Noord-Holland op een hoog

bieden. Deze principes zijn overkoepelend: ze gelden

niveau houden. Dit betekent dat in Noord-Holland

voor de hele provincie. Hierbij komen de thema’s ge-

een basiskwaliteit van de leefomgeving wordt gega-

zondheid, veiligheid, klimaatadaptatie en landschap

randeerd. De ruimte voor economische ontwikkeling

aan bod en een aantal generieke principes voor het

wordt altijd in samenhang met dit uitgangspunt

gebruik van de fysieke leefomgeving.

beschouwd. Duurzame economische ontwikkeling is
nodig voor de werkgelegenheid en daarmee voor de

Daarnaast worden 5 samenhangende bewegingen

bestaanszekerheid van onze inwoners. De provin-

naar de toekomst geschetst, die laten zien hoe

cie Noord-Holland wil er ook in de toekomst voor

de provincie omgaat met de opgaven die op onze

iedereen zijn om onze provincie sociaal-inclusief te

samenleving afkomen. Dat gebeurt door een aantal
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ontwikkelprincipes en randvoorwaarden mee te

De 5 bewegingen hebben een economische drijver.

geven om de beweging naar de toekomst te kunnen

De bewegingen verbinden economische kansen aan

maken. Het gaat om de volgende 5 bewegingen:

het versterken van de leefbaarheid, juist met het oog
op duurzame economische groei.

•

•

•

•

•

Dynamisch schiereiland – Hier is het benutten
van de unieke ligging leidend waarbij de kust-

Sturingsfilosofie

verdediging vooropstaat, waar toeristische en

De visie kent ook een sturingsfilosofie. Centraal

recreatieve kansen benut kunnen worden en

staat het principe ‘lokaal wat kan, regionaal wat

natuurwaarden worden toegevoegd.

moet’, gelet op de diversiteit aan regio’s, om ruimte

Metropool in ontwikkeling – Hierin wordt

te bieden aan maatwerk en om vorm te kunnen

beschreven hoe de Metropoolregio Amsterdam

geven aan een wendbare samenleving. Hierbij staat

steeds meer als 1 stad gaat functioneren. De

de opgave centraal. Die bepaalt de wijze van sturing

reikwijdte van de metropool wordt daarbij groter.

en samenwerking.

Sterke kernen, sterke regio’s – Deze beweging
gaat over de ontwikkeling van centrumgemeen-

Ambities

ten die het voorzieningenniveau in de gehele

De hoofdambitie luidt: ‘Balans tussen economische

regio waarin ze liggen vitaal houden. De kernen

groei en leefbaarheid’. Noord-Holland heeft een rela-

behouden hun herkenbare identiteit.

tief hoog welvaarts- en welzijnsniveau. Om dat ook

Nieuwe energie – In deze beweging gaat het

voor de toekomst vast te kunnen houden, richt de

over het benutten van economische kansen van

provincie zich op een goede balans tussen economi-

de energietransitie en de circulaire economie.

sche groei en leefbaarheid. Zodanig dat bij verande-

Natuurlijke en vitale landelijke omgeving –

ringen in het gebruik van de fysieke leefomgeving

Deze beweging gaat over het ontwikkelen van

de doelen voor een gezonde en veilige leefomgeving

natuurwaarden in combinatie met het versterken

overeind blijven. Hiermee wordt het accent verscho-

van de (duurzame) agrifoodsector.

ven van milieu naar leefbaarheid.
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Deze hoofdambitie is verder geconcretiseerd op

heid, geluidsbelasting en (ontwikkelingen in) de

3 deelterreinen:

ondergrond. In elk geval voldoet de provincie aan de

1. Leefomgevingskwaliteit

wettelijke normen, en waar mogelijk wordt ruimte

2. Gebruik van de leefomgeving

gezocht voor verbetering.

3. Energietransitie

c. Biodiversiteit en natuur
1. Leefomgevingskwaliteit

De ambitie is de biodiversiteit in Noord-Holland te

De provincie staat voor een gezonde en veilige

vergroten, ook omdat daarmee andere ambities en

basiskwaliteit van de leefomgeving, maar sluit een

doelen kunnen worden bereikt. Zoals een gezonde

verhoging van deze ambitie in de toekomst niet uit.

leefomgeving, economisch duurzame landbouw,
bodem- en waterkwaliteit, aantrekkelijke verstedelij-

a. Klimaatverandering

king en klimaatadaptatie.

De ambitie is een klimaatbestendig en waterrobuust
Noord-Holland. We ontwikkelen en richten stad, land

2. Gebruik van de leefomgeving

en infrastructuur klimaatbestendig en waterrobuust

De provincie wil ruimtelijke ontwikkelingen facilite-

in. We zetten ons in om gebiedsgericht, en gezamen-

ren, onder voorwaarde van behoud en ontwikkeling

lijk met de partners die daar medeverantwoordelijk

van de ruimtelijke kwaliteit.

voor zijn, de bodemdaling in veenweidegebieden af
te remmen, te stoppen en zo mogelijk te herstellen.

a. Economische transitie
De ambitie is een duurzame economie, met innova-

b. Gezondheid en veiligheid

tie als belangrijke motor. We bieden daarom ruimte

De ambitie is het behouden en waar mogelijk verbe-

aan de ontwikkeling van circulaire economie, duur-

teren van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving.

zame landbouw, energietransitie en experimenten.

Dit betreft bodem, water, lucht, omgevingsveilig-
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b. Wonen en werken

d. Landschap

De ambitie is dat vraag en aanbod van woon- en

De ambitie is het benoemen, behouden en verster-

werklocaties (kwantitatief en kwalitatief) beter met

ken van de unieke kwaliteiten van de diverse land-

elkaar in overeenstemming zijn. De woningbouw

schappen en de cultuurhistorie.

wordt vooral in en aansluitend op de bestaande verstedelijkte gebieden gepland, in overeenstemming

3. Energietransitie

met de kwalitatieve behoeftes en trends. Duurzaam-

De ambitie is dat Noord-Holland in 2050 volledig

heid van de totale voorraad is het uitgangspunt.

klimaatneutraal is, gebaseerd op (een maximale
inzet op opwekking van) hernieuwbare energie.

c. Mobiliteit

Daarom biedt de provincie de ruimte aan de nood-

De ambitie is dat de inwoners en bedrijven van

zakelijke energietransitie en daarvoor benodigde

Noord-Holland zichzelf of producten effectief, veilig

infrastructuur, rekening houdend met de ambities

en efficiënt kunnen verplaatsen. De negatieve gevol-

voor verstedelijking en landschap. We monitoren

gen van de mobiliteit op klimaat, gezondheid, natuur

de ontwikkeling van de energievraag, het aandeel

en landschap worden steeds nadrukkelijk meegewo-

duurzame energie en de hoogte van de CO2-uitstoot

gen. De provincie zet zich in voor het versterken van

in Noord-Holland.

mobiliteitsopties die hieraan bijdragen, zoals goede
ov-verbindingen, uitstekende infrastructuur voor
alle modaliteiten en technologische innovatie.

19

4

Werkwijze en
cultuur

20

4 Werkwijze en cultuur | Overdrachtsdossier 2019

Doorwerking Omgevingsvisie

Werkwijze

De Omgevingsvisie richt zich op langetermijnam-

Als provincie zijn we, net als andere overheden, van

bities en –doelen, met oog voor kwaliteiten die de

oudsher gewend om als rechtmatige en presterende

provincie jarenlang wil koesteren en die inspelen op

overheid te sturen. De complexiteit van de maat-

veranderingen en transities die tijd nodig hebben.

schappelijke opgaven vraagt ook een andere manier

De visie spreekt zich dus uit over het ‘waarom’ en

van denken en werken. De provincie moet meer

ten dele over het ‘wat’. De visie is zo opgezet dat er

ruimte en vertrouwen geven aan maatschappelijke

ruimte en flexibiliteit is bij het waarmaken van de

initiatieven en meer met de samenleving samenwer-

ambities en dus voor het invullen van wat en hoe

ken om opgaven verder te brengen. Dat betekent

we op korte termijn aan de slag gaan. De provincie

niet dat rechtmatig en presterend sturen verdwijnt.

gebruikt bij de uitvoering van de Omgevingsvisie

Er zijn immers regels nodig voor het ordenen van het

alle instrumenten die tot onze beschikking staan,

speelveld en voor het borgen van basiskwaliteiten.

met een werkwijze die past bij de veranderingen op

Ook in samenwerking worden prestaties gevraagd.

het gebied van samenwerking. Welke instrumenten

In de rol van presterende en samenwerkende

worden ingezet en welke oplossingen worden aan-

overheid kan de provincie bovendien als inspirator

gedragen, wordt per collegeperiode en ook binnen

fungeren, door het goede voorbeeld te geven als het

collegeperiodes bepaald. Zodat de op dat moment

gaat om ontwikkelingen als burgerparticipatie, inno-

beste oplossing kan worden ingezet. De in hoofd-

vatie, verduurzaming, aandacht voor biodiversiteit

stuk 1 beschreven 3 grootste clusters van trends en

en netwerkend samenwerken.

ontwikkelingen en opgaven bieden hierin voor de
komende 4 jaar houvast.

Conform de sturingsfilosofie kiezen we ervoor
het accent te leggen bij de meer samenwerkende
en responsieve overheid. Dit gaat niet van de ene
dag op de andere. De provincie wil hier stap voor
stap, samen met partners, naartoe werken. Meer
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ruimte voor de samenleving betekent ook dat de

in het netwerk samenwerkt aan de maatschappelij-

samenleving meer verantwoordelijkheden krijgt.

ke vraagstukken in Noord-Holland. Daarbij staan 4

De zorgplicht, zoals verwoord in de Omgevingswet,

kernwaarden centraal:

is daarom een belangrijk principe. Dit houdt in dat

1. Samen: werken als 1 organisatie

iedereen verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de

2. Van buiten naar binnen: met partners vraag-

fysieke leefomgeving – niet alleen de overheid.

stukken in beeld brengen en maatschappelijke
opgaven oplossen

Samen Noord-Holland

3. Ruimte: nemen en geven

Deze nieuwe manier van werken stelt specifieke

4. Zelfbewust: trots op het werk, leren en zichtbaar

eisen aan de ambtelijke organisatie en aan de

zijn

provinciale medewerkers. In 2017 is daarom een
omgevingsscan uitgevoerd om in beeld te brengen

De 1ste 2 kernwaarden zijn belangrijk voor iedere

hoe de externe partners de provincie ervaren. Uit de

overheidsorganisatie, de laatste 2 kernwaarden

scan bleek dat deze partners de inhoudelijke kwa-

zijn typisch Noord-Hollands. Die zijn nodig om het

liteit van medewerkers waarderen, maar ook van

verleden af te schudden, ambtelijk uit de schulp te

mening zijn dat het ambtelijk apparaat verkokerd

kruipen en weer zelfbewust te opereren. Door te

en intern gericht is, risicomijdend en daarom soms

kiezen voor een lerende organisatie ligt de nadruk

traag opereert. Tegelijk lijkt de provincie niet trots te

op de ontwikkeling van de eigen professionaliteit in

zijn op de eigen kennis en resultaten.

interactie met het netwerk om ons heen. Hierdoor
ontstaat ruimte in de hele organisatie om vanuit de

De uitkomsten van deze scan waren aanleiding

eigen werkpraktijk invulling te geven aan de kern-

voor Samen Noord-Holland. De directie heeft haar

waarden en aan de provinciale sturingsfilosofie.

ambities voor de gewenste ambtelijke werkwijze
vastgelegd in de Toekomstagenda 2017–2020. Sa-

De ambtelijke organisatie wil dienstbaar en loyaal

men Noord-Holland is het organisatieontwikkelpro-

zijn zonder alleen maar te pleasen. De ambtenaren

gramma dat uitvoering geeft aan de in de Toekomst

leggen grote inhoudelijke verschillen over de aanpak

agenda geformuleerde ambities. Het traject loopt

van een maatschappelijk onderwerp aan het bestuur

nu 1,5 jaar en het doel is het lerend vermogen van de

voor ten behoeve van een goed besluit, en slaan

ambtelijke organisatie te vergroten. Want daar ligt

die niet al ambtelijk plat in een compromisvoorstel.

de sleutel voor een wendbare ambtelijke organisatie

Uiteraard beslist de politiek, maar ambtelijk is het

die, vanuit de eigen professionaliteit, met partners

van belang alle aspecten te belichten.
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Samen Noord-Holland kent 2 sporen: de basis op

formatiegolven spoelen over ons heen. Door alle

orde en ruimte voor vernieuwing. Zo is in 2018 de

i-activiteiten te bundelen in de Informatieagenda,

planning- & controlcyclus (p&c) op orde gebracht.

kan de organisatie snel en doeltreffend inspelen

Producten uit die cyclus komen eerder en integraal
voorbereid in GS. Integraal werken binnen en tussen

op de ontwikkelingen.
•

Innovatie – Innovatie binnen de provincie

directies staat hierbij centraal. Daarnaast zijn er veel

Noord-Holland is elke manier van werken die leidt

grote en kleine initiatieven om de werkwijze te ver-

tot verbetering of vernieuwing. Iedereen is eige-

nieuwen en een concernbrede aanpak te versterken:

naar van innovatie. Het programma Innovatie

Regionaal werken – Weet de provincie welke op-

helpt collega’s meer innovatief te denken en te

gaven er in onze regio’s spelen en welke bijdrage

doen in hun dagelijks werk.

•

we daaraan kunnen leveren? Regionaal werken

•

•

vraagt dat we onze taken samen, als 1 organisatie

Daarnaast heeft de provinciale organisatie be-

oppakken en een consistent geluid afgeven naar

hoefte aan specialisten die complexe inhoudelijke

de regio’s.

vraagstukken kunnen doorgronden. Zonder kennis

Het PRIP – Het Provinciaal Initiatievenplatform

van technologische vraagstukken, als milieu- en

is een nieuwe werkvorm. Het is een wekelijks

klimaatvraagstukken, is adequate advisering niet

overleg over concrete plannen en initiatieven. Alle

mogelijk. Ook als kennis extern wordt aangetrok-

collega’s die betrokken zijn bij een onderwerp,

ken, moet de ambtelijke organisatie in staat zijn

vormen binnen 1 uur met elkaar een ‘mening’ over

deze inzichten te beoordelen, het onderzoek aan te

bepaalde ontwikkelingen op dat onderwerp. De

sturen en resultaten te monitoren. Bij datagestuurde

uitkomst wordt met de initiatiefnemer gedeeld.

beleidsprocessen is het van belang de achterliggende

Snel, integraal én samen.

modellen en algoritmen te kunnen duiden en de ethi-

Informatie-agenda – De digitale informatie-

sche aspecten te overzien. Dat vraagt een robuuste

wereld verandert stormachtig. Systemen zijn al

kennispositie.

verouderd op het moment dat je ze koopt en in-
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Uitvoering van beleid

daarom meer moeten worden gericht op maatwerk

PS en GS bepalen samen de beleidsdoelstellingen

in samenwerking met de regio en minder op het

van de provincie. PS stellen de kaders vast en GS zijn

uitwerken van sectoraal beleid. Dit is in de komende

verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid.

periode een uitdaging voor zowel organisatie als

De provincie Noord-Holland heeft een groot aantal

bestuur, het vraagt om het herzien en veranderen

instrumenten om deze beleidsdoelstellingen te

van ingesleten routines en patronen.

realiseren. Het is van belang steeds af te wegen welk
instrument of welke mix van instrumenten het best

De keuze voor een bepaald instrument wordt sterk

ingezet kan worden om een bepaald doel te bereiken.

bepaald door de rol die de provincie op een bepaald

In de meeste gevallen is het de verantwoordelijkheid

beleidsvraagstuk wil vervullen, het doel van het

van het bestuur om deze keuze te maken, aangezien

beleid en de fase in de uitvoering. In de praktijk zet

het om de uitvoering van beleid gaat.

de provincie vaak een mix van instrumenten in.

Rollen en instrumenten
Inwoners en gemeenten verwachten dat ze mee
kunnen denken en oplossingen kunnen aandragen
bij de totstandkoming van beleid. Juist de provincie
is in staat die oplossingen in een regionale context en vanuit een integraal perspectief te helpen
maken. Beleidsnota’s per sector en onderwerpen
daarbinnen, die weer worden uitgewerkt in op dat
onderwerp toegespitste instrumenten zijn daarbij
niet behulpzaam. De vanuit een specifiek onderwerp
logische en goed doordachte kaders staan regel-

Hieronder staat een overzicht van de 4 rollen die
de provincie kan vervullen en de instrumenten die
daarbij passen:
Rol

Instrumenten

Rechtmatige overheid
(Regelgever en toezichthouder)

Verordening, handhaving en
inpassingsplan

Presterende overheid
(Opdrachtgever, eigenaar of
beleidsontwikkelaar)

Opdrachten, subsidies of
(uitvoerings-) programma’s

Netwerkende overheid
(Partner of bemiddelaar)

Convenanten, kennis,
(interbestuurlijke of regionale)
programma’s

Responsieve overheid
(Bemiddelaar)

Cocreatie

matig een oplossing in de weg die op steun uit de
samenleving kan rekenen en die logisch is vanuit een
breed perspectief. De energie van de provincie zal
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De in te zetten instrumenten staan nooit op zichzelf.

opgaven in een bepaalde regio met alle betrokken

Ze maken allemaal onderdeel uit van de zoge-

partijen op te pakken is de regionale samenwer-

naamde beleidscyclus. Zo staat in de Omgevings

kingsagenda. In de Kop van Noord-Holland wordt op

visie NH 2050 het integrale strategisch beleid van

basis van zo’n samenwerkingsagenda al een aantal

de provincie. Instrumenten als verordeningen,

jaar met succes samengewerkt. In de komende jaren

(investerings)programma’s, projecten, grondbe-

kunnen ook andere regio’s volgen. Dit sluit aan bij

leid, handhaving, opdrachtverlening aan bijvoor-

andere gebieds- en ontwikkelingsgerichte instru-

beeld omgevingsdiensten, worden ingezet om de

menten ter ondersteuning van samenwerking met

strategische ambities en doelen waar te maken. We

onze partners die we in de uitvoeringsorganisatie

monitoren of we de instrumenten effectief inzetten

al enige tijd toepassen zoals gebiedscontracten,

om gestelde doelen te halen. We verkennen of er

regionaal programmeren en een gebiedsradar. Deze

nieuwe ontwikkelingen zijn die van invloed zijn op de

innovatieve instrumenten dragen niet alleen bij aan

strategische beleidsvisie. Indien daar aanleiding toe

betere samenwerking, maar versnellen ook de uit-

is, kan of moet het strategisch beleid worden aange-

voering van regionale en gebiedsgerichte projecten.

past. Op die manier is de cyclus rond.

Tegen deze achtergrond is ook een heroriëntatie

Regionale samenwerkingsagenda
Veel opgaven hebben een specifiek regionaal karak-

mogelijk op de rol en de functie van de ARO, bijvoorbeeld door het versterken van de gebiedsgerichte en
regionale aanpak.

ter: de uitwerking van de bijbehorende ontwikkelprincipes kunnen per regio en gebied verschillen. De
provinciale inzet daarbij is - waar nodig en mogelijk

Zie ook: Regionale aanpak

- ruimte te bieden aan maatwerk, indachtig onze

Programma’s

sturingsfilosofie. Vraagstukken zijn vaak niet be-

Programma’s dienen voor de uitwerking en uitvoe-

perkt tot 1 beleidsterrein, maar raken aan meerdere

ring van het beleid, zoals dat op strategisch niveau is

beleidsvelden. Daarom kiest de provincie voor een

vastgelegd in de Omgevingsvisie. Het zijn enerzijds

integrale benadering, waarin de opgave centraal

beleidsdocumenten, met uitwerkingen van strategi-

staat. Vaak gaat het hierbij om opgaves die specifiek

sche doelen uit de visie naar beleid, en anderzijds uit-

in een bepaald gebied spelen. De opgave bepaalt

voeringsdocumenten, met maatregelen en concrete

namelijk het passende geografische schaalniveau en

voornemens om dat beleid uit te voeren en de gestel-

de samenwerking. Een belangrijk instrument om de

de doelen te behalen. Een beleidsprogramma wordt
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vastgesteld door PS en een uitvoeringsprogramma

te. In de Omgevingsverordening worden de ambities,

door GS. PS hebben bij programma’s die gebaseerd

ontwikkelprincipes en de sturingsfilosofie uit de

zijn op de Omgevingswet een duidelijk omschreven

Omgevingsvisie NH 2050 uitgewerkt in provinciale

rol. In principe is het programma zelfbindend. Voor

regels. Aanleiding voor de Omgevingsvisie en de

doorwerking naar burgers, bedrijven en andere over-

Omgevingsverordening is de Omgevingswet; de

heden is inzet van andere instrumenten nodig.

grootste wetswijziging sinds de grondwetsherziening van 1848. Naast het investerend vermogen, is

De Omgevingswet kent een aantal verplichte pro-

het juridisch instrumentarium een van de sterkste

gramma’s die voortvloeien uit Europese regelgeving.

instrumenten van de provincie. De Omgevingsveror-

Zo moeten GS een programma opstellen voor geluid

dening is daarmee een instrument van groot belang

langs provinciale wegen (het actieplan geluid), 1 of

voor de provincie.

meer regionale waterprogramma’s vaststellen en
beheerplannen maken voor Natura 2000-gebieden.

Deze sturingsfilosofie betekent voor de provincie een

Daarnaast is er een verplicht programma als de pro-

andere, nieuwe manier van werken. En een nieuwe

vincie omgevingswaarden in de provinciale omge-

manier voor het opstellen van regels. Regels die

vingsverordening vastlegt.

gericht zijn op het hoe (hoe kom je tot een goede
fysieke leefomgeving?) in plaats van op het wat (ver-

Naast deze verplichte programma’s is het mogelijk te

bodsbepalingen en uitzonderingen daarop). Regels

werken met vrijwillige programma’s. Een program-

die zich meer richten op het doel dan op het middel.

ma kan een sectoraal of gebiedsgericht karakter

Kwalitatieve normen in plaats van kwantitatieve. In

hebben en het kan uit verschillende elementen

de Omgevingsverordening NH 1.0 zet de provincie

bestaan. Het kan concrete plannen bevatten voor

Noord-Holland de 1ste stappen. Dit doen we door

de uitvoering van projecten of maatregelen om

vernieuwende regels op te stellen over ruimtelijke

sectorale doelen te verwezenlijken. Voorbeelden zijn

thema’s die nu geregeld worden in de Provinciale

Schiphol en het gebiedsprogramma Schiphol.

Ruimtelijke Verordening (PRV). Met deze vernieuwende regels laat de provincie zien dat we de prin-

Een belangrijk deel van de provinciale begroting

cipes ‘lokaal wat kan, regionaal wat moet’, ‘ruimte

wordt ingezet ten behoeve van 3 grote meerjarige

voor lokaal en regionaal maatwerk’ en ‘vertrouwen’

beleidsprogramma’s: Het Provinciaal Meerjarenpro-

uit de sturingsfilosofie Omgevingsvisie NH 2050

gramma Onderhoud (PMO, € 131 miljoen in 2019),

serieus nemen.

het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur
(PMI, € 198 miljoen in 2019) en het Programma Na-

Op de thema’s ‘water’ en ‘wegen’ streeft de provin-

tuurontwikkeling (PNO, € 71 miljoen in 2019). Binnen

cie naar regels die duidelijker en eenvoudiger zijn.

deze programma’s vallen de grootste uitvoeringspro-

Daarbij kiezen we wat de provincie regelt en wat

jecten van de provincie.

wij overlaten aan gemeenten of waterschappen.
Verordeningen die uitvoering geven aan provinciale

Zie ook

wettelijke taken worden beleidsneutraal omgezet.

•

Gebiedsgerichte programma’s

Uiteraard kijken we of de regels duidelijker en een-

•

Programma’s Omgevingsvisie

voudiger kunnen. Het gaat bijvoorbeeld om taken

Omgevingsverordening

op grond van de Wet natuurbescherming en de Wet
milieubeheer.

In de 1ste integrale Omgevingsverordening
Noord-Holland voegt de provincie Noord-Holland

PS kunnen naar verwachting begin 2020 besluiten

de huidige 20 verordeningen samen die gaan over

over de Omgevingsverordening NH 1.0. Omdat de

de fysieke leefomgeving. En niet door er een nietje

Omgevingswet dan nog niet in werking is getreden,

doorheen te slaan. Het doel is een eenvoudiger, dui-

is de 1ste Omgevingsverordening gebaseerd op de

delijker en meer integraal systeem van provinciale

huidige wet- en regelgeving. Er wordt niet gewacht,

regels. Een systeem met meer ruimte voor lokaal en

omdat de provincie de vastgestelde Omgevingsvisie

regionaal maatwerk en bestuurlijke afwegingsruim-

wil vertalen in provinciale juridische regels. Daarbij
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zorgen we er uiteraard voor dat de Omgevingsver-

loket kan de regio goed inspringen op de komst van

ordening NH 1.0 zo veel mogelijk voorsorteert op de

Invest-NL en kunnen ondernemingen uit Noord-Hol-

Omgevingswet.

land de beschikbare middelen beter gebruiken.

Bij de Omgevingswet hoort goede digitale onder-

Kennis, evaluatie en monitoring

steuning. Dat is het digitaal stelsel Omgevingswet

Met onderzoek en informatie verbetert de provincie

(DSO). Alle digitale informatie is straks op 1 plek te

continu de kwaliteit van haar beleid. Dit doet de pro-

vinden: het Omgevingsloket. Via dit loket kan ieder-

vincie door de inzet van kennis en het uitvoeren van

een snel zien wat mag en wat niet volgens de Om-

verkennende onderzoeken, monitors en evaluaties.

gevingswet. De provincie moet, naast het Rijk, ook

Daarmee verantwoordt en maakt zij inzichtelijk wat

zelf investeren in deze door de wetgever gevraagde

de effectiviteit van het gevoerde beleid is en van de

voorziening.

instrumenten die worden ingezet. Dit zorgt er mede

Invest-NL
In het 2de kwartaal van 2019 gaat Invest-NL als

voor dat de provincie kan functioneren als een lerende organisatie die continu aansluiting zoekt bij de
veranderende omgeving en nieuwe opgaven.

staatsdeelneming van start. Invest-NL is een landelijk investeringsfonds voor investeringen in onderne-

Kennis

mingen op het gebied van energietransitie en andere

Kennis is een belangrijk ‘beleidsinstrument’ binnen

maatschappelijke transitieopgaven. Invest-NL

de provincie. En kennis wordt de komende tijd nog

krijgt een investeringskapitaal van € 2,5 miljard

belangrijker. Het stelt ons in staat onze verbindende

(rijksbudget). Het Platform Economie heeft in 2018

rol in de netwerksamenleving op een goede manier

besloten een kwartiermaker aan te stellen om voor

te vervullen. Met het teruglopen van de rijkskennis-

de MRA en de rest van de provincie de oprichting te

infrastructuur door onder meer de decentralisatie

versnellen van een regionaal loket richting Invest-NL

van taken (natuurbeleid, ruimtelijke ordening,

en bijbehorend fonds voor cofinanciering. Met zo’n

regionaal economisch beleid) en door de beperkte
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mogelijkheden van gemeenten om op alle terreinen

beleidsterreinen, gebaseerd op een set goed gekozen

structureel het kennisniveau hoog te houden, wordt

indicatoren. Om hier zicht op te houden, kent de

de kennisfunctie van de provincie steeds belangrij-

provincie verschillende monitors die steeds meer de

ker. Verder staan we als provincie voor verschillende

vorm van dashboards krijgen. Die monitors worden

complexe opgaven waarin (het verbinden van)

gevuld met kwalitatieve en kwantitatieve gegevens

kennis uitermate belangrijk is. Naast traditioneel

in de vorm van grote hoeveelheden data. Voorbeel-

onderzoek waarin de monitoring en realisering van

den van monitors en dashboards zijn: Barometer

concrete beleidsdoelstellingen per overheidslaag

brede welvaart en welzijn, Monitor waterrecreatie

centraal staat, vraagt dat meer verkennend onder-

en het Belevingsonderzoek OV-knooppunten.

zoek en meer lerende en interpreterende vormen
van kennis, waar onzekerheid erkend wordt en waar

Demografie

meerdere partijen - overheden en niet-overheden -

Om goed zicht te houden op demografische

actief bij betrokken zijn.

ontwikkelingen wordt periodiek een provinciale
bevolkingsprognose gemaakt. De huidige prognose

Binnen onze provincie organiseren we kennis steeds

is uitgebracht in juni 2017. Er wordt gewerkt aan

meer binnen een divers netwerk van universiteiten,

een actualisatie, waarin bestaande ontwikkelingen

hogescholen, landelijke planbureaus et cetera. Deze

worden meegenomen. Denk aan de toename van de

kennis wordt ook steeds meer gedeeld met andere

buitenlandse migratie en de dynamiek op de woning-

partijen. Tegelijkertijd zien we dat we nog steviger

markt. De provincie betrekt gemeenten en regio’s

structureel kennis kunnen opbouwen over grotere

actief bij het opstellen van de prognose om het

onderliggende trends in de maatschappij (toene-

draagvlak te vergroten. Eind 2018 zijn de 3 noordelij-

mende ongelijkheid, aandacht voor gezondheid,

ke regio’s bezocht om de actualisatie bestuurlijk en

et cetera) die van invloed zijn op onze provinciale

ambtelijk toe te lichten. Ook met de andere regio’s

opgaven.

wordt overlegd. De nieuwe prognose wordt naar
verwachting rond april/mei 2019 uitgebracht. Demo-

Evaluatieonderzoeken

grafie is van groot belang voor vrijwel alle beleidster-

Terugkijken op beleid om inzichtelijk te maken

reinen binnen de provincie.

of doelen zijn gerealiseerd en is bijgedragen aan
provinciale opgaven, maakt het mogelijk onze inzet

GeoGis-data

te verantwoorden en te leren voor de toekomst.

De provincie beschikt over grote hoeveelheden Geo-

Externe partijen die de doelgroep zijn van het beleid

Gis-data. Daarmee kunnen provinciale opgaven op

betrekken en hun ervaringen en behoeftes in beeld

een kaart inzichtelijk gemaakt worden. Ook kunnen

brengen, is daarbij cruciaal. Voorbeelden van evalu-

er complexe analyses mee worden uitgevoerd om

aties zijn de evaluatie van het beleid rond Wind op

onze opgaven beter te doorgronden. Zo ondersteu-

Land en van het instrument Verbonden partijen.

nen deze data de kwaliteit van het beleid en de
besluitvorming. De verwachting is dat in de nabije

Voor subsidies geldt een apart evaluatieregime dat is

toekomst nog meer GeoGis-data dan nu als open

vastgelegd in het Evaluatiekader Subsidies. Dit kader

data ter beschikking wordt gesteld.

is in 2013 voor het eerst vastgesteld door PS en is in
januari 2019 geactualiseerd. In het Evaluatiekader

Subsidies

staat hoe de provincie Noord-Holland uitvoering

Subsidies zijn een belangrijk beleidsinstrument van

geeft aan haar wettelijke verplichting subsidies peri-

de overheid om maatschappelijke doelen te reali-

odiek op doeltreffendheid te evalueren.

seren en veranderingen te stimuleren en in gang te
zetten. Aan subsidies geeft de provincie jaarlijks zo’n

Monitoring

€ 90 tot 100 miljoen uit. In het subsidieregister is

De dynamiek binnen de provinciale opgaven is groot

te zien aan welke organisaties de provincie subsi-

en de provincie werkt daar met veel partijen aan.

dies verstrekt. In de afgelopen 5 jaar is, ondanks de

Dit leidt tot een toenemende behoefte aan continu

terugloop in de provinciale begroting, een stijgende

inzicht in de stand van zaken binnen verschillende

trend te zien in de aantallen subsidiebeschikkingen
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die namens GS zijn afgegeven en het totale budget

Het provinciaal inkoopbeleid is thematisch ingedeeld

dat in de vorm van subsidies wordt verleend. De op-

in de thema’s Mens en milieu (waaronder social

komst van de stimuleringsregeling voor innovatie in

return en maatschappelijk verantwoord inkopen),

het midden- en kleinbedrijf (MIT-regeling) en de pro-

Innovatiekracht stimuleren, Doelmatig en doeltref-

vinciale uitvoering van het Subsidiestelsel Natuur- en

fend en Opdrachtgeverschap. De provincie heeft te

Landschapsbeheer (SNL, met als doel het Natuurne-

maken met veel verschillende inkoopvraagstukken

twerk Nederland te realiseren) zijn belangrijke, maar

(het doelmatig en rechtmatig inzetten van de finan-

niet de enige factoren.

ciële instrumenten, bereiken van doelstellingen als
participatie, circulariteit, CO2-reductie, innovatie,

De provincie Noord-Holland is al lange tijd kop-

bestuurlijke samenwerking en het uitvoeren van

loper onder de provincies met haar zelfstandige

(Europese) aanbestedingen waaronder gebiedscon-

subsidie-uitvoering, die van de beleidsontwikkeling

tracten en ov-concessies).

afgescheiden is maar wel in goede samenwerking
tussen alle betrokken afdelingen wordt gerealiseerd.

In de afgelopen periode zijn de volgende resultaten

Hierdoor is een hoge mate van rechtmatigheid en

op het gebied van inkoop gerealiseerd:

professionaliteit bereikt. Rechtsgelijkheid, flexibiliteit, politieke sensitiviteit en dienstverlening

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI):

krijgen veel aandacht. Dat wordt geïllustreerd door

•

De Green Deal Circulair Inkopen 2.0 (GDCI) biedt

onder meer het lage percentage bezwaarschriften

de mogelijkheid samen met publieke en private

en het nog veel lagere percentage bezwaren waarbij

organisaties te werken aan professionalisering en

bezwaarden in het gelijk worden gesteld. En door het

opschaling van circulair inkopen in Nederland. In

hoge percentage besluiten dat binnen de wettelijke

de Green Deal hebben publieke en private organi-

termijn wordt afgegeven.

saties afgesproken de circulaire economie aan te
jagen met hun inkoopbeleid.

De belangrijke uitdagingen in de nieuwe collegeperiode zijn:
•

•

•

lijnen wat de gedeelde ambities van het Rijk,

dingssystematiek van de via subsidies bestede

gemeenten, waterschappen en provincies zijn op

gelden

het gebied van MVI. Het Manifest is geïnitieerd

uitvoerig geven aan nieuwe en zich snel ontwik-

door de rijksoverheid om de toepassing van MVI

kelende beleidsterreinen als energietransitie,
circulaire economie en innovatiestimulering
•

Manifest MVI. In het Manifest staat op hoofd-

inspelen op een mogelijk nieuwe verantwoor-

te bevorderen.
•

Actieplan MVI. In het actieplan committeert de

het bieden van nieuwe vormen van dienst-

provincie zich aan de eigen geformuleerde ambi-

verlening door een op de toekomst gerichte,

ties voor beleid en praktijk die worden uitgewerkt

betrouwbare automatisering, die rekening houdt
met de wensen van de belanghebbenden van de
provincie

Inkoopbeleid

in doelstellingen en concrete acties.
•

Social return. Met ingang van 1 januari 2016 is het
toepassen van social return beleid in contracten
boven de drempel voor Europese aanbestedingen voor dienstverleningsovereenkomsten.

Het provinciale inkoopbeleid ‘Samen Inkopen voor

Per 1 januari 2017 is dit beleid uitgebreid met

Noord-Holland 2017-2021’ draagt bij aan de uitvoe-

infrastructurele projecten boven de drempel voor

ring van het coalitieakkoord. Daarnaast is het doel

Europese aanbestedingen. Op 5 juni 2018 hebben

om rechtmatig en doelmatig in te kopen voor de

GS kennisgenomen van de ‘Voortgangsrapporta-

provincie, aan de hand van wettelijke en provinciale

ge mei 2018’ over social return. Tot 2018 hebben

kaders (Aanbestedingswet en aanbestedingsregels).

148 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Aan inkopen geeft de provincie jaarlijks zo’n € 350

werk gevonden of werkervaring opgedaan. De

miljoen uit.

gemiddelde duur van een plaatsing is 10 maanden. In mei 2019 wordt de uitvoering van het
socialreturn-beleid geëvalueerd en zullen GS de
resultaten aan PS verzenden.

30

5 Instrumenten | Overdrachtsdossier 2019

Grondbeleid

Op basis van deze communicatiestrategie is de

Grond is een belangrijke factor bij alle soorten

afgelopen jaren gewerkt aan het breder vertellen van

ruimtelijke opgaven. In het grondbeleid benoemt de

het verhaal van de provincie, het communicatiever

provincie de spelregels voor onder andere (tijde-

maken van de organisatie en vernieuwing van het

lijk) beheer, ruil en aan- en verkopen van grond.

sponsorbeleid en het persbeleid. Ook zijn veel van de

Uitgangspunt van beleid is dat de inzet van gronden

communicatiemiddelen van de provincie vernieuwd:

bijdraagt aan de realisering van provinciale doelen.

er kwamen een nieuwe, meer servicegerichte web-

Het grondbeleid is flexibel en gericht op maatwerk.

site en een nieuw intranet, de webcare op sociale

Daardoor is het mogelijk effectief in te spelen op

media is geprofessionaliseerd en de bladen van de

actuele ontwikkelingen en zo invulling te geven aan

provincie kregen een nieuwe formule.

de gebieds- en opgavegerichte aanpak uit de Omgevingsvisie.

Het vergroten van de bekendheid met en het vertrouwen in het werk van de provincie blijven belang-

Lees meer in het onderdeel Grondbeleid (bijlage 1)

Communicatie

rijke uitdagingen voor de komende bestuursperiode.
Omdat het bereik van regionale kranten, radio en tv
afneemt, worden andere wegen om met inwoners te

Het provinciebestuur houdt zich met veel zaken be-

communiceren belangrijker. Inwoners en bedrijven

zig die belangrijk zijn voor de Noord-Hollanders. Toch

willen snel en makkelijk digitaal informatie kunnen

is de gemiddelde Noord-Hollander niet altijd goed

vinden, vragen kunnen stellen en zaken kunnen

op de hoogte van het werk van de provincie. Ook

doen met de provincie. Daarnaast zijn belangrijke

was het vertrouwen in het werk van de provincie

uitdagingen het professionaliseren van stakehol-

laag. Daarom is een nieuwe communicatiestrategie

dersmanagement, het vergroten van participatie

vastgesteld, die het vergroten van bekendheid met

van inwoners bij beleidsvorming en projecten en een

en vertrouwen in het werk van de provincie centraal

actievere arbeidsmarktcommunicatie op een steeds

stelt.

krappere arbeidsmarkt.
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ICT en datatechnologie

beleid van de provincie. Voorbeelden hiervan zijn

De digitale ontwikkelingen voor de provincie

de verbetering van de luchtkwaliteit, inzicht in

Noord-Holland kunnen onderscheiden worden in

fourageerroutes van vleermuizen, de automati-

de ‘klassieke’ ICT en data en overige technologische

sche registratie van het maaien van percelen en

ontwikkelingen.

stikstofconcentraties. Andere doelen zijn predictive maintenance, slim gebruik van eigen assets

Klassieke ICT

(smart roads) en optimalisatie in de infrastruc-

Op het terrein van ICT zijn de komende jaren de
volgende ontwikkelingen relevant:

tuur (centrale bediening).
•

Personeel

•

De voorbereidingen op een nieuwe aanbesteding

Datagedreven werken vergt de komende jaren

van de ICT-voorzieningen.

extra personele investeringen. Een 1ste aanvraag

•

De continue aanpassing aan nieuwe wet- en
regelgeving die nieuwe investeringen zal vergen

hiervoor is opgenomen in de Kaderbrief 2020.
•

Ethiek

(bijvoorbeeld digitaal factureren, openstellen van

Een nog lopende studie van het Rathenau

data en digitaal inkopen).

Instituut leert dat datagedreven werken ook
dilemma’s oproept. Bijvoorbeeld voor vrijwilligers

Data

die natuurdata voor de provincie verzamelen en

PS van Noord-Holland hebben in november 2018 een

die geconfronteerd worden met een gebruik van

datastrategie vastgesteld. PS hebben hiermee de

die data in het kader van een bredere ruimtelijke

ambitie uitgesproken datagedreven te gaan werken.

afweging. Andere ethische vraagstukken spelen

Tevens hebben de Staten opdracht gegeven voor een

rondom het gebruik van algoritmen.

aantal nadere verkenningen.
•

•

Open data

De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel.

Binnen het streven een open, toegankelijke en

Waar de provincie Noord-Holland net een data-stra-

transparante organisatie te zijn, zal de komende

tegie heeft vastgesteld, rijst eigenlijk al meteen een

jaren vooral worden ingezet op een organisatie

nieuwe politiek-bestuurlijke vraag. Dat is de vraag

die open is by design: het principe van open-

in hoeverre de provincie voor de realisering van

baarheid wordt steeds meer meegenomen bij de

opgaven (vanuit de Omgevingsvisie, maar ook de

inrichting en het ontwerp van werkprocessen.

opgaven in de rol als wegbeheerder en de wettelijke

Sensoring

taken) ook gebruik wil maken van andere nieuwe

Sensoren bieden mogelijkheden voor verbetering

technologieën.

van het milieu-, natuur-, grond- en mobiliteits-
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De provincie Noord-Holland staat voor een gedegen

nadrukkelijk geen winstoogmerk heeft, ontvangt

financieel beleid. De Noord-Hollandse begroting

de provincie dividend op de aandelenportefeuille.

moet dan ook meerjarig structureel in evenwicht

In 2018 is ongeveer € 11,7 miljoen aan dividendop-

zijn. Dit is in lijn met de belangrijkste begrotings

brengsten begroot.

regels van het ministerie van BZK. Daarnaast hanteert de provincie de volgende specifieke uitgangs-

Begrotingsopzet

punten:

De provinciale begroting kent met ingang van 2019

•

voor indexering van budgetten is het accres van

een vernieuwd format. De activiteiten per beleidspro-

het provinciefonds leidend

gramma worden overzichtelijk weergegeven aan de

nieuw beleid alleen in overeenstemming met de

hand van een doelenboom. Daarmee is gemakkelijk

beschikbare middelen

te zien welke doelen de provincie Noord-Holland wil

•

bereiken en welke activiteiten in dat kader worden
Het is belangrijk gedegen en strak te begroten en ge-

ondernomen. De bijbehorende budgettaire overzich-

noeg weerstandsvermogen en -capaciteit te hebben,

ten geven aan welke geldmiddelen daarvoor zijn be-

zodat financiële risico's kunnen worden opgevangen

groot. Door de nieuwe opzet is ook beter inzichtelijk

zonder dat dit effect heeft op de lopende begroting.

welke dekkingsmiddelen daarvoor worden ingezet:
algemene middelen, reserves of specifieke baten.

Uitgangspunt is dat structurele uitgaven structureel
gedekt worden: nieuw beleid moet dus altijd meer

Reservepositie

jarig gedekt zijn. Nieuw beleid kan daarom uitslui-

Behalve structurele inkomsten heeft de provincie

tend als er wordt bezuinigd of er moet sprake zijn

Noord-Holland ook incidentele middelen tot haar

van structureel hogere inkomsten. In het meerjaren-

beschikking. Dit zijn de reserves. Met ingang van de

beeld van de meest recente begroting is te zien dat er

begroting 2019 is door een herschikking van de re-

sprake is van een begrotingsevenwicht

serves beter inzichtelijk gemaakt welke reserves aan

Inkomsten

welke operationele doelen in de begroting gekoppeld
zijn. Daardoor is per doel in de begroting duidelijk

De structurele inkomsten van de provincie zijn glo-

te zien of en hoeveel reserves aangehouden worden

baal in te delen in 3 categorieën:

met een specifieke bestemming. Onder voorbehoud

1. De jaarlijkse uitkering uit het provinciefonds. De

van vaststelling van de jaarrekening 2018 bedraagt

hoogte van het provinciefonds is gekoppeld aan

de stand van de algemene reserve per 31 december

de totale overheidsuitgaven waarbij de trap-op-

2018 € 124 miljoen. € 766 miljoen is door PS vastge-

trap-af-systematiek wordt toegepast. Als de over-

legd in bestemmingsreserves. Daarnaast is € 145

heidsuitgaven stijgen, stijgt ook de uitkering uit

miljoen vastgelegd in technische reserves die niet

het provinciefonds en omgekeerd. Op basis van

beïnvloedbaar zijn.

de decembercirculaire 2018 bedraagt de uitkering
€ 202 miljoen (algemene uitkering en decentrali-

Liquiditeit

satie-uitkeringen bij elkaar opgeteld).

Op dit moment zijn er geen rentelasten in de be-

2. De opcenten die worden geheven op de motor-

groting opgenomen omdat verwacht wordt dat de

rijtuigenbelasting. Provincies hebben binnen een

provincie de komende jaren nog voldoende eigen

bepaalde bandbreedte de vrijheid opcenten te

middelen in kan zetten om het beleid uit te kunnen

heffen op de motorrijtuigenbelasting. De omvang

voeren. Bij de Kaderbrief 2020 wordt een nieuwe

van de inkomsten uit de opcenten is daarnaast

berekening gemaakt om te kijken of dat op basis van

ook afhankelijk van de omvang en samenstelling

de meest recente gegevens nog steeds zo is.

van het wagenpark in de provincie. NoordHolland kent sinds een aantal jaren het laagste

Sinds de invoering van het verplicht schatkist

opcententarief van alle provincies. Het voor 2018

bankieren voor decentrale overheden zijn provincies

begrote bedrag aan opcenten is € 204 miljoen.

verplicht hun (tijdelijk) overtollige middelen aan te

3. Dividend op aandelen in deelnemingen. Hoewel

houden bij het ministerie van Financiën, de schat-

de keuze om een belang in een bedrijf te nemen

kist. Deze verplichting vindt zijn wettelijke basis in
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de Wet financiering decentrale overheden (Fido).

Financiële Verordening die door PS wordt vastge-

De regels omtrent het verplicht schatkistbankieren

steld. Hierin worden concrete regels voorgeschreven

zijn sinds 15 december 2013 van kracht. De wet Fido

ten aanzien van de begroting, de jaarrekening en de

regelt daardoor nu de hoofdlijnen van het verplicht

overige documenten in de planning- & controlcyclus.

schatkistbankieren: de verplichting om overtollige middelen in de schatkist aan te houden en de

Daarnaast stellen PS op verschillende deelterreinen

mogelijkheid om overtollige middelen onderling

aanvullende kaders die invloed hebben op de provin-

uit te lenen. Als alternatief voor het aanhouden

ciale financiën via kadernota’s die eens in de 4 jaar

van overtollige middelen in de schatkist kunnen

geactualiseerd worden. Het gaat om:

decentrale overheden ervoor kiezen deze middelen

•

Kadernota Risicomanagement en weerstands-

in te zetten om aan elkaar leningen te verstrekken.

vermogen. Hierin bepalen PS de risicobereidheid

Hierbij geldt als strikte voorwaarde dat geen sprake

en de grenswaarden voor de minimaal aan te
houden reserves om risico’s te kunnen opvangen.

mag zijn van een toezichtrelatie. Bij onderling lenen
(met overtollige middelen) mag het dus niet zo zijn

•

opheffen van reserves vastgelegd.

toezicht op de inlenende partij. Ter illustratie: de
provincie mag geen overtollige middelen uitlenen

Kadernota reserves en voorzieningen. Hierin zijn
de spelregels voor het instellen, gebruiken en

dat de uitlenende partij is belast met het financieel
•

Kadernota verbonden partijen. Bevat de uit-

aan gemeenten in Noord-Holland vanwege de inter-

gangspunten en kaders voor het aangaan en be-

bestuurlijke toezichtrelatie.

heersen van deelnemingen en andere verbonden
partijen waarin de provincie zowel een bestuurlijk

Kaders
De financiën van de provincie zijn aan verschillende

als financieel belang heeft.
•

Financieringsstatuut. Hierin zijn de kaders voor de

regels gebonden. Naast hogere wet- en regelgeving

treasuryfunctie vastgelegd. Dit omvat alle activi

zoals het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

teiten gericht op het sturen en beheersen van, het

en de Wet houdbare overheidsfinanciën (HOF) stellen

verantwoorden over en het toezicht houden op

PS zelf ook kaders en richtlijnen ten aanzien van het

de financiële vermogenswaarden, de financiële

te voeren financieel beleid. Dit gebeurt primair via de

stromen en de hieraan verbonden risico’s.
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Organogram

Directie Beleid

De ambtelijke organisatie kent een directiemodel en

De directie Beleid staat voor het ontwikkelen van uit-

heeft als hoofdstructuur 3 directies, namelijk Beleid,

voerbaar beleid dat toonaangevend is; vernieuwend

Concernzaken, en Beheer & Uitvoering. In onder-

binnen het beleidsveld en een voorbeeld voor andere

staand organogram is deze structuur weergegeven:

beleidsontwikkelende organisaties. De medewerkers
van de directie Beleid spelen in op de gevolgen van
maatschappelijke ontwikkelingen voor het provin-

Provinciale Staten

ciaal beleid. De medewerkers weten wat er elders
speelt, zoeken de samenwerking met andere partijen

Gedeputeerde Staten

op, houden rekening met externe belangen en
Algemeen Directeur/
Provinciesecretaris

Statengriffie

onderhouden contact met de bestuurlijk opdrachtgever. Ze denken en handelen daarbij vanuit het

Kabinet

perspectief van de afnemer of gebruiker. De directie
werkt opgavegericht.

Staf AD

In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de
Concerncontrol
Directie Concernzaken

Directie Beleid

belangrijkste beleidsterreinen waarop de provincie
actief is.

Directie B&U

Directie Beheer & Uitvoering
De directie Beheer & Uitvoering (B&U) werkt letterlijk aan onze openbare ruimte. De aanleg van

De ambtelijke organisatie heeft een integrale en

nieuwe en de reconstructie van bestaande provin-

regionale manier van werken. Dat wil zeggen: zij be-

ciale (vaar)wegen, natuurprojecten en bodemsane-

nadert de maatschappelijke opgaven in samenhang

ringen en het beheer en onderhoud van bestaande

(bijvoorbeeld regionale economische versterking,

wegen, groen en openbare vervoersnetwerken.

woningbouw, mobiliteit en energietransitie) en heeft

Maar ook het gebruik van de provinciale infrastruc-

daarbij een scherp oog voor de specifieke dynamiek

tuur (verkeersmanagement, tunnelbewaking, brug-

in elk van de negen regio’s in Noord-Holland. De

en sluisbediening) en groengebieden gericht op

komende jaren wil zij de uitvoeringsgerichtheid

veiligheid, doorstroming, duurzaamheid en minder

verder versterken. Daar betekent dat de ambtelij-

overlast. Alles om de ruimte zo optimaal mogelijk

ke organisatie in opdracht van het college van GS

in te richten en te benutten op een innovatieve

problemen in en met de regio oplost, bij voorkeur

manier. De directie heeft de afgelopen jaren aan de

op grond van een globale visie en een integraal

wieg gestaan van mooie innovaties op het gebied

programma. Door de toegenomen mondigheid en

van smart mobility en energie zoals SolaRoad,

de versterkte informatiepositie van de burger is een

en was als 1ste wegbeheerder gecertificeerd voor

blijvende investering in politiek-bestuurlijke sensiti-

assetmanagement. B&U is voortdurend in ontwik-

viteit een belangrijke prioriteit. Dat geldt ook voor de

keling en legt de focus op B&U als regieorganisatie

permanente aanwezigheid in kennisnetwerken met

en het oppakken van nieuwe werkwijzen. Daarnaast

universiteiten, hogescholen, planbureaus, advies-

moet de directie snel in kunnen spelen op externe

raden, bedrijven, startups en andere overheden. In

ontwikkelingen (wetgeving en trends). Dit doet ze

de relatie tot het college van GS is het gezamenlijk

door onder andere in te zetten op gebiedsgericht en

behoud en de verdere uitbouw van de open cultuur

netwerkend samenwerken, te werken met profes-

belangrijk. Het bespreekbaar maken van dilemma’s

sioneel omgevingsmanagement en te investeren

die zich voordoen in de politiek-ambtelijke verhou-

in kennisontwikkeling en innovatie. Maar ook de

dingen is daarbij een vast onderdeel van het werk.

grotere connectiviteit en beschikbare data worden

Over de benodigde capaciteit voor de uitvoering van

steeds belangrijker.

het coalitieakkoord worden bij de start van een nieuwe coalitieperiode afspraken voor 4 jaar gemaakt.
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Directie Concernzaken

Rechtspositie ambtenaren: interprovinciale cao

De directie Concernzaken adviseert en ondersteunt

De cao 2017-2018 zette nadrukkelijk in op eigentijdse

het bestuur en de medewerkers van de andere

arbeidsverhoudingen, een constante dialoog tussen

directies als het gaat om bedrijfsvoering. Zij heeft

werkgever, leidinggevende en medewerkers. Dit uit

de taak de organisatie te voorzien van verschillende

zich onder andere in afspraken over een persoonlijk

vormen van deskundigheid en ondersteuning op de

opleidingsbudget en ‘Het goede gesprek’. Ook ‘loon

gebieden van administratieve en financiële dienst-

naar werken’ heeft in de cao een plek gekregen door

verlening, juridische dienstverlening, communicatie,

middel van het belonen van resultaatopdrachten op

humanresourcesmanagement (HRM), facilitaire

een hoger of lager schaalniveau. De cao 2019 richt

dienstverlening, inkoop, documentaire informatie-

zich onder andere op de uitwerking van het voor

voorziening, CIO-office (Chief Information Officer) en

alle provincies geldende generieke functiegebouw

ICT. De directie staat voor kwalitatief hoogwaardige

en harmonisatie van toeslagen. De cao 2020 staat

dienstverlening. Klant- en resultaatgerichtheid staan

in het teken van de Wet normalisatie rechtspositie

hoog in het vaandel.

ambtenaren (Wnra).

Klanttevredenheidsonderzoeken helpen te moni-

•

Wnra

toren of de diensten van Concernzaken goed zijn

Werknemers in dienst van de overheid verliezen

afgestemd op de behoefte van de organisatie. Waar

hun speciale rechtspositie na invoering van de

nodig wordt bijgestuurd. De ambitie van de directie

Wnra op 1 januari 2020. Voor ambtenaren gelden

Concernzaken is te komen tot een steeds betere,

dan dezelfde regels als voor werknemers in het

slimmere en oplossingsgerichte bedrijfsvoering. Zo is

bedrijfsleven.

ze klaar voor de toekomst en kan ze inspelen op een
omgeving die voortdurend verandert.

•

Rechtspositie politieke ambtsdragers/ Rechtspositie GS en PS

CAO

Tot 28 maart 2019 is de rechtspositie van de

Voortbouwend op Kompas 2020 is in samenspraak

verschillende provinciale politieke ambtsdragers

met alle provincies de Interprovinciale Werkgevers-

geregeld in diverse Algemene maatregelen van

visie vastgesteld. Deze Werkgeversvisie dient als

bestuur en ministeriële regelingen. Op 28 maart

inhoudelijk mandaat voor de cao-onderhandelingen.

2019 treedt het Besluit rechtspositie decentrale

Zowel het inhoudelijk als het financieel mandaat

politieke ambtsdragers in werking. Dat besluit

voor cao-onderhandelingen wordt vooraf vastge-

vervangt een aantal rechtspositiebesluiten. De

steld door GS. PS zijn werkgever van de griffie. Zij

planning is dat de nieuwe verordening op 4 maart

volgen de besluiten van GS over inzet en onderhan-

2019 in PS vastgesteld wordt. De belangrijkste

delingen bij toekomstige cao’s.

wijzigingen zijn:
a.

De arbeidsvoorwaarden van alle politieke

Rechtspositie, arbeidsvoorwaarden en arbeids-

ambtsdragers worden ondergebracht in 1

verhoudingen

rechtspositiebesluit en een aantal onder-

Voor wat betreft rechtspositie en arbeidsvoorwaar-

werpen is verder uitgewerkt in 1 ministeriële

den moet een onderscheid gemaakt worden tussen

regeling. Doel is om de rechtspositie van de

ambtenaren en politieke ambtsdragers. IPO Werk-

decentrale politieke ambtsdragers zoveel

geverszaken ondersteunt provincies. Zij hebben een
informatiepakket samengesteld voor nieuwe GS- en

mogelijk te harmoniseren.
b.

De reiskostenvergoeding is vereenvoudigd.

PS-leden.
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Bijlage 1

Beleidsterreinen
Deze bijlage bevat een overzicht van de belangrijkste beleidsterreinen waarop de provincie actief is. Daarbij
is in grote lijnen de indeling van de programmabegroting gevolgd. Daarnaast wordt een aantal belangrijke
beleidsvelden, die geen eigen hoofdstuk in de begroting hebben, zoals economie, afzonderlijk genoemd:

a.

Bestuur

b.

Mobiliteit

c.

Water

d.

Ruimtelijke Ontwikkeling

e.

Wonen

f.

Groen en Recreatie

g.

Economische Zaken, Landbouw en Visserij

h.

Energietransitie

i.

Circulaire Economie

j.

Cultuur en Erfgoed

k.

Grondbeleid

l.

Milieu/Gezonde Leefomgeving

In de toelichting bij de beleidsterreinen is de belangrijkste informatie over het betreffende beleidsveld opgenomen. Deze informatie kan door nieuwe Statenleden en gedeputeerden gebruikt worden als hulpmiddel
bij hun inwerkproces. Bij ieder beleidsterrein wordt een korte schets gegeven van de provinciale rol en het
instrumentarium. Verder wordt gereflecteerd op de belangrijkste ontwikkelingen uit de afgelopen jaren en de
uitdagingen voor de komende collegeperiode. Ook is een overzicht opgenomen van de belangrijkste beleidsdocumenten en bestuurlijke overlegstructuren waarin de provincie bestuurlijk vertegenwoordigd is. Tot slot
zijn de financiële kaders op basis van de lopende begroting op hoofdlijnen weergegeven.
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Bijlage 1

Inleiding
Noord-Holland is met ruim 2,8 miljoen inwoners 1 van de grootste provincies en
levert een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Als middenbestuur is
de provincie nauw verbonden met gemeenten, waterschappen en het Rijk. Daarnaast bestaan er intensieve contacten met andere provincies en wordt gezamenlijk
opgetrokken in Europese aangelegenheden.
Eind 2018 publiceerde een Staatscommissie onder voorzitterschap van de vorige
commissaris van de Koning (cvdK) Johan Remkes haar eindrapport ‘Lage drempels,
hoge dijken’ waarin gewezen werd op enkele problematische aspecten in de relatie
tussen openbaar bestuur en burgers. De Staatscommissie gaf aan zich zorgen te
maken over de vitaliteit van politieke partijen en de betrokkenheid van met name
laagopgeleide burgers bij het openbaar bestuur. De analyse van de Staatscommissie is ook relevant voor de provinciale politiek. Toch valt niet te verwachten dat er
naar aanleiding van het rapport van de Staatscommissie door het Rijk al tijdens de
komende bestuursperiode 2019-2022 maatregelen zullen worden genomen die het
functioneren en de positie van de provincie Noord-Holland sterk zullen beïnvloeden.
De regio wordt in toenemende mate het schaalniveau waar bestuurlijke samenwerking zich samenbalt. Het Rijk faciliteert deze ontwikkeling, bijvoorbeeld met specifieke ‘regiodeals’. Ook de provincie Noord-Holland speelt daar op in, door te participeren in regionale samenwerkingsverbanden zoals de Metropoolregio Amsterdam
(MRA). De eigen ambtelijke organisatie kent nu regiomanagers.
Regionalisering is een logische ontwikkeling. Dit zorgt echter wel voor een groot
aantal samenwerkingsverbanden dat voor wethouders, maar zeker ook voor
raadsleden moeilijk is te overzien. De controlerende taak van de gemeenteraad
komt in de praktijk onvoldoende uit de verf. Vanwege ontwikkelingen als regionalisering verandert ook de positie van de provincie. Provincies plaatsen vaker taken in
uitvoeringsorganisaties (zoals omgevingsdiensten). Ze worden daardoor meer een
regieorganisatie. Vanuit die regiegrol ligt het voor de hand dat de provinciale organisatie meer aandacht gaat besteden aan (specialistische) kennis en data, om daarmee
Noord-Hollandse gemeenten en andere relevante actoren van dienst te zijn.
De provincie Noord-Holland is nauw verbonden met andere overheidsactoren. Met
de 11 andere provincies werkt Noord-Holland samen in het Interprovinciaal Overleg
(IPO). Daarnaast werkt Noord-Holland bestuurlijk samen met Amsterdam, 32 omliggende gemeenten en de provincie Flevoland in de MRA.
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Interprovinciaal Overleg (IPO)

sinds langere tijd samen. Dit vindt plaats binnen het

Het IPO is de koepelorganisatie van alle provincies.

verband van de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

De provincies zijn de leden van deze vereniging. Het

Deze netwerkorganisatie telt naast Noord-Holland

IPO is gevestigd in Den Haag en beschikt daarnaast

en Amsterdam nog 32 omliggende gemeenten

over een vertegenwoordiging in Brussel. Het IPO

alsmede de provincie Flevoland. Het MRA-gebied is

behartigt de gezamenlijke belangen van de provin-

onderverdeeld in enkele deelregio’s.

cies en onderhoudt contact met onder andere het

De Omgevingsvisie NH 2050 van de provincie

kabinet, het parlement, de ministeries, de Europese

Noord-Holland besteedt veel aandacht aan de

Unie en maatschappelijke organisaties op de terrei-

“Metropool in Ontwikkeling”, de Metropoolregio

nen waarop de provincies actief zijn. Behalve met

Amsterdam. Bovenaan de “kritische succesfactoren”

belangenbehartiging houdt het IPO zich ook bezig

(voor het slagen van de Omgevingsvisie) staat de

met het stimuleren van innovatie en het uitwisselen

samenwerking binnen de Metropool. Noord-Holland

van kennis.

neemt al jaren een stevige verantwoordelijkheid

Het bestuur van het IPO bestaat uit 12 leden, 1 gede-

op zich om de samenwerking binnen de MRA te

puteerde per provincie, en een onafhankelijke voor-

verstevigen; gezien de grote groei van deze regio en

zitter. Ieder bestuurslid heeft een eigen inhoudelijke

de daarmee gepaard gaande grote(re) opgaven zal

portefeuille. Na de Provinciale Statenverkiezingen

samenwerking binnen de MRA ook in de komende

en nieuwe colleges van gedeputeerden wordt een

collegeperiode van groot belang zijn voor de provin-

nieuw bestuur samengesteld. Het bestuur kent ook

cie Noord-Holland.

4 adviseurs: 3 commissarissen van de Koning en een
provinciesecretaris.

De samenwerking binnen de MRA verloopt sinds
2017 op basis van een convenant waarin afspraken

De Algemene Vergadering bestaat uit 24 leden die

zijn gemaakt ten aanzien van procedures, ver-

zijn voorgedragen door Provinciale Staten: 2 Staten-

antwoordelijkheden en financiering. De formele

leden per provincie. De Algemene Vergadering voert

besluitvorming over de MRA-samenwerking blijft

de ‘governance’-rol binnen de vereniging uit. De Al-

echter liggen bij colleges van B en W en GS, en bij

gemene Vergadering benoemt het bestuur en keurt

raden en Staten. Uitgaande van het MRA-convenant

de meerjarenagenda en de jaarplannen alsmede het

functioneert er als bestuur van de MRA momenteel

jaarverslag en de jaarrekening van het IPO goed. De

een ‘Regiegroep’ en een ‘Agendacommissie’. In de

Kring van Provinciesecretarissen is het overlegor-

Agendacommissie vindt inhoudelijke afstemming

gaan van de provinciesecretarissen en de algemeen

plaats tussen portefeuillehouders van deelnemende

directeur van het IPO.

gemeenten en provincies. De Regiegroep, waarin

De bestuurlijke adviescommissies, met gedepu-

ook burgemeesters zitting hebben en de commissa-

teerden onder voorzitterschap van een lid van het

rissen van de Koning van Flevoland en Noord-

IPO-bestuur, behartigen de taken van het IPO.

Holland, richt zich op een soepel verloop van de

Ondersteuning van de bestuurlijke adviescommis-

bestuurlijke samenwerking. De Agendacommissie

sies vindt plaats door de (gelijknamige) ambtelijke

houdt de programmatische voortgang in het vizier

adviescommissies die bestaan uit provinciale mede-

van de 3 inhoudelijke platforms waarop de MRA rust.

werkers en medewerkers van het IPO-bureau.
Zie het organogram van het IPO met alle daarbij

Het gaat hier om de MRA-platforms Economie,

behorende commissies.

Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Die zijn samen-

Metropoolregio Amsterdam (MRA)

gesteld uit wethouders en gedeputeerden. Het Platform Ruimte verzorgt de afstemming van regionale

De grote economische en sociale dynamiek in de

ruimtelijke ontwikkelingen en planvorming. Dit

stad Amsterdam en de omliggende Metropoolregio

platform komt circa 4 keer per jaar bijeen. Speciale

maakt nauwe bestuurlijke afstemming noodzakelijk.

aandacht is er voor de onderwerpen duurzaamheid,

Veel van wat in Amsterdam geschiedt, heeft regio-

landschap en wonen. Onder het platform Ruimte

nale gevolgen. Daarom werken Amsterdam, de pro-

vallen de portefeuillehoudersoverleggen Wonen,

vincie Noord-Holland en omliggende gemeenten al

Duurzaamheid en Landschap. Globalisering en
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•

in de economische structuur. Het Platform Economie

Programma Energietransitie (waaronder MRA
Warmte-Koudenetwerken)

richt zich op de uitdagingen die hieruit voortvloeien.

•

Programma Circulaire Economie

Centrale invalshoek voor het Platform Mobiliteit is

•

Programma Bereikbaarheid MRA

het bevorderen van de (internationale) bereikbaar-

•

Programma Klimaatadaptatie

heid van de Metropoolregio Amsterdam. Centraal op

•

Plabeka (Platform Bedrijven en Kantoren MRA)

de agenda staan majeure infrastructuurprojecten en

•

Programma Toerisme

ontwikkelingsstrategieën voor verkeer en vervoer.
Al deze programma’s staan opgenomen in de MRA
Noord-Hollandse provinciebestuurders zijn op dit

Agenda, of zijn ontstaan naar aanleiding van acties

moment prominent aanwezig binnen de bestuurlijke

uit de MRA Agenda.

gremia van de MRA: de commissaris van de Koning
is vicevoorzitter van de MRA (de burgemeester van

In 2019 wordt gewerkt aan een nieuwe MRA Agenda,

Amsterdam is voorzitter). Daarnaast zijn de gedepu-

terwijl de acties en programma’s uit de huidige MRA

teerden Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit voor-

Agenda nog zullen worden voortgezet. De huidige

zitter van bestuurlijke platforms binnen de MRA.

MRA Agenda heeft een looptijd van 4 jaar en loopt

Bovendien nemen diverse gedeputeerden deel aan

in 2020 af. Dat betekent dat het nieuwe provincie-

de MRA-platforms en portefeuillehoudersoverleg-

bestuur direct aan de slag moet – met name in de

gen. Het is in het belang van de provincie Noord-

MRA-platforms en in overleg met de partners binnen

Holland om in de toekomst een dergelijke sterke po-

de MRA – ten aanzien van de keuzes die in de MRA

sitie binnen de MRA-samenwerking te bestendigen.

Agenda gemaakt moeten worden. De grote ruimtelijke, economische en sociale opgaven in Amsterdam

De inhoudelijke samenwerking van de MRA heeft in

en het omringende metropoolgebied vragen om een

2016 een stevige impuls gekregen met de intro-

sterke regionale samenhang en dwingen tot scherpe

ductie van de MRA Agenda. In die agenda staan 57

keuzes. Daarbij is een stevige betrokkenheid van

inhoudelijke acties die alle worden getrokken door

Provinciale Staten van Noord-Holland onontbeerlijk.

meerdere bestuurders uit de MRA. Op deze manier
zijn bestuurlijke verantwoordelijkheden gedeeld

MRA en Vervoerregio Amsterdam

en wordt ervoor gezorgd dat de partners binnen de

Behalve de MRA bestaat er ook nog de Vervoerre-

MRA gecommitteerd zijn en blijven. Noord-Holland-

gio Amsterdam. Dit is een samenwerkingsverband

se bestuurders hebben hierin een stevige verant-

van Amsterdam en 14 omliggende gemeenten op

woordelijkheid: zij zijn (mede)trekker van 16 acties

het gebied van verkeer en openbaar vervoer. Via

uit de MRA Agenda.

het MRA-platform Mobiliteit vindt er intensieve
afstemming plaats tussen MRA en de Vervoerregio.

Tenslotte draagt Noord-Holland ook financieel stevig

Die afstemming is er ook tussen de Vervoerregio en

bij aan de MRA. Conform het eind 2016 ondertekende

de provincie Noord-Holland.

convenant betaalt de provincie Noord-Holland evenveel als de gemeente Amsterdam. Alle deelnemende

Kwaliteit openbaar bestuur

gemeenten dragen jaarlijks € 1,50 per inwoner bij aan

De kwaliteit van het lokale bestuur in onze provincie

de MRA.

staat om diverse redenen onder druk:
•

Versplintering in gemeenteraden en toene-

Belangrijke MRA Acties en programma’s waar

mende polarisatie vinden in diverse gemeenten

Noord-Holland (financieel en personeel) aan bij-

plaats, waarbij steeds vaker de integriteit rond

draagt zijn onder meer:

besluitvormig en bestuurders ter discussie wordt
gesteld.

•

•

Programma Woningbouw in de MRA: zowel op

•

Ook in Noord-Holland spelen zorgwekkende

langere termijn als op kortere termijn (versnelling

verschijnselen, waarop de Staatscommissie-

woningbouw)

Remkes gewezen heeft. Voorbeelden hiervan

Programma Metropolitaan Landschap

zijn het risico van democratische normvervaging
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onder democratisch gekozen politieke leiders en

en regionale samenwerking en de invloed op de

het feit dat de representatie van bepaalde groepen burgers (met name laagopgeleiden) in het
•

lokale bestuurskracht.
•

– ook ten aanzien van de aanpak en preventie van

Er is sprake van afnemende vitaliteit en dalende

georganiseerde criminaliteit. De provincie maakt

ledenaantallen van politieke partijen. De scho-

hiervoor bijvoorbeeld gebruik van de Wet Bibob

lingsfunctie en rekruteringsfunctie van partijen

en ondersteunt gemeenten onder andere door

staan onder druk. Bestuurders moeten worden

het Project Versterking Kwaliteit & Integriteit

geselecteerd vanuit een kleiner wordend reservoir
van geschikte kandidaten.
•

De mate van weerbaarheid van het lokale bestuur

openbaar bestuur onvoldoende is.

Lokaal Bestuur.
•

Vanuit de Rijkstaak van de commissaris van

De georganiseerde misdaad ondermijnt meer

de Koning (cvdK) de kwaliteitsbewaking bij

en meer het functioneren van de rechtsstaat en

burgemeestersbenoemingen en de zorgplicht

het aanzien van de overheid, waarbij de strijd

van de cvdK voor de bestuurlijke samenwerking

zich tevens verhardt. Dit blijkt uit de ernstige be-

in de provincie en de zorgplicht voor bestuur-

dreigingen die verschillende bestuurders treffen.

lijke integriteit en bij bestuurlijke problemen in

Het ondermijningsvraagstuk is een hardnekkig

gemeenten.

probleem dat vraagt om een stevige en doortasTezelfdertijd is bestuurskwaliteit, ook bij kleine

Gemeentelijke en regionale
bestuurskracht

gemeenten, juist nu van essentieel belang, vanwege

Vanaf 2015 hebben gemeenten de verantwoorde-

onder meer:

lijkheid gekregen voor jeugdzorg, werk en inkomen

tende aanpak.

•

De recente decentralisatie van Rijksbeleid naar

en de zorg voor chronisch zieken en ouderen. Dit

het lokale niveau. Waarmee voor met name

betekende een forse uitbreiding van het takenpak-

kleinere en middelgrote gemeenten de noodzaak

ket. Nieuwe taken en uitdagingen die op gemeenten

is vergroot om bovengemeentelijk samen te

afkomen zijn de Omgevingsvisie, de energietransitie

werken. Deze samenwerking vergt bestuurlijke

en ondermijning.

kwaliteit.
•

•

De Omgevingswet, die naar verwachting in 2021

In beginsel is er vertrouwen in een adequate

in werking treedt. Deze omvattende stelselwijzi-

taakuitvoering door gemeenten. Tegelijkertijd

ging gaat uit van ‘decentraal, tenzij’ en biedt meer

heeft de provincie een verantwoordelijkheid voor

ruimte voor lokale afwegingen.

de kwaliteit van het lokale bestuur. Indien die onder

De energietransitie die een enorme weerslag gaat

druk komt te staan, kan de provincie hierover met de

krijgen op onder meer de ruimtelijke inrichting

desbetreffende gemeente(n) in gesprek gaan om te

van Nederland. Gemeenten krijgen de regie op

zoeken naar een adequate oplossing. Gemeentelijke

besluitvormingsprocessen over lokale energie- en

herindelingen zijn primair een zaak van gemeenten

warmtevoorzieningen.

zelf. Wel toetst de provincie bij een herindelingsvoor-

De beleidsopgaven van gemeenten en waterschap-

stel in hoeverre het voorstel democratisch gelegiti-

pen lopen vaak parallel aan die van de provincie.

meerd is. Een ander criterium bij de beoordeling van

Daardoor bestaat wederzijdse afhankelijkheid. Naast

gemeentelijke fusievoorstellen betreft de regionale

partner is de provincie ook toezichthouder, waarbij

verhoudingen en ontwikkelingen. Ten slotte kan de

het toezicht geen instrument van beleid is, maar

provincie in voorkomende situaties zo nodig zelf een

het wel kan worden meegewogen in de aanpak. Het

Arhi-procedure ter hand nemen. Het Beleidskader

gaan dan om:

gemeentelijke herindeling 2018 heeft echter strin-

•

Het provinciale toezicht op de lokale financiële

gente voorwaarden verbonden aan door de provincie

huishouding en op lokale medebewindstaken

geïnitieerde herindelingen.

(IBT).
•
•

De gemeentelijke bestuurskracht, grenscorrecties

Rol en instrumenten

en gemeentelijke herindelingen.

De provincie heeft 2 formele instrumenten om be-

De breedte en diepte van de intergemeentelijke

stuurskracht bij gemeenten te bevorderen:
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de mogelijkheid om, op grond van art. 99 Wet

nis heeft van de Wet Arhi en samenwerkingsvormen

gemeenschappelijke regelingen en op verzoek

binnen en buiten de provincie kan zij gemeenten

van 1 of meer gemeentebesturen, gemeenten te

informeren over ‘best practices’. Daarnaast is er de

verplichten om samen te werken

Uitvoeringsregeling subsidie versterken bestuurs-

de mogelijkheid om, op grond van de Wet algeme-

kracht Noord-Holland 2017, waardoor gemeenten

ne regels herindeling (Wet Arhi), een voorstel te

een subsidie kunnen aanvragen voor activiteiten

doen tot herindeling van gemeenten

die leiden tot versterking van bestuurskracht.

In de praktijk worden deze instrumenten door

Daarbij gaat het om het laten uitvoeren van een

provincies beperkt gebruikt. Het zijn immers zware

bestuurskrachtonderzoek of externe ondersteuning

instrumenten die fors ingrijpen in de lokale autono-

bij onderzoek naar de gewenste vorm en partners

mie. Het Rijk verwacht van provincies een modere-

bij gemeentelijke samenwerking of samenvoeging.

rende rol in herindelingsdiscussies en dat zij onder

De subsidie is ook bedoeld voor het organiseren van

bepaalde voorwaarden het initiatief (over)nemen als

een bijeenkomst of externe ondersteuning bij het

gemeenten er samen niet uitkomen, of als bestuurs-

opstellen van een regionale samenwerkingsagenda

krachtproblemen onopgelost blijven. De Wet Arhi

of een regionale visie op de toekomstige bestuurlijke

regelt de procedures en verantwoordelijkheden van

organisatie. De modererende rol van de provincie

Rijk, provincies en gemeenten met betrekking tot

wordt ingevuld door:

de wijziging van de indeling van gemeenten. Er zijn

•

gesprekken te voeren met individuele gemeen-

3 mogelijkheden tot wijziging van de indeling van

ten én in regionaal verband, om zodoende ook

gemeenten:

de regionale component van bestuurskracht te

•

•

reguliere samenvoeging: het opheffen van alle be-

benadrukken

trokken gemeenten en instellen van een nieuwe

•

als kennismakelaar op te treden

gemeente

•

te pleiten voor congruente samenwerkingsver-

lichte samenvoeging: 1 van de betrokken gemeenten wordt niet opgeheven en de andere gemeen-

banden
•

ten worden wel opgeheven en geïntegreerd met
de niet-opgeheven gemeente
•

te benadrukken dat de democratische legitimiteit
niet onder druk mag komen te staan

•

gemeenten financieel te ondersteunen via de

grenscorrectie: het wijzigen van de gemeente-

Uitvoeringsregeling subsidie versterken bestuurs-

grenzen, waarbij het inwonertal van de betrokken

kracht Noord-Holland 2017

gemeenten niet meer dan 10% toe- of afneemt
Beleidsdocumenten
Een procedure tot herindeling en/of grenscorrectie

Het Beleidskader gemeentelijke herindeling van

kent een aantal stappen. Deze staan in de Wet

2018 formuleert de criteria aan de hand waarvan het

Arhi omschreven.

kabinet gemeentelijke en provinciale herindelingsvoorstellen toetst.

Het college van Gedeputeerde Staten gaat ervan uit

Het past bij de rol van een provincie om ook het

dat gemeenten hun bestuurskracht bekijken in sa-

regionaal belang te behartigen en in te zetten op

menhang met de omliggende regio. In de 1ste plaats

versterking van de regionale bestuurskracht. In het

is het een verantwoordelijkheid van de

Beleidskader Bestuurskrachtige regio’s in Noord-

gemeenten zelf om ervoor te zorgen dat ze voldoen-

Holland wordt uiteengezet op welke manier de pro-

de bestuurskrachtig zijn en blijven, eventueel in een

vincie gemeenten kan helpen.

regionaal samenwerkingsverband of uiteindelijk
door een fusie tussen gemeenten.

Financiën

In aanvulling daarop helpen GS gemeenten bij de

Voor 2016-2019 is jaarlijks totaal € 303.000,- beschik-

versterking van de bestuurskracht. GS doen dat door

baar voor bestuurskracht. Dit budget is ten dele voor

te monitoren en – indien nodig – het gesprek aan te

de Uitvoeringsregeling (subsidies) en voor het doen

gaan met gemeenten en regio’s over versterking van

van onderzoek, het inhuren van externe expertise,

de bestuurskracht en het opstellen van regionale

het organiseren van bijeenkomsten et cetera.

samenwerkingsagenda’s. Doordat de provincie ken-
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Stand van zaken per regio

voorjaar 2014 verscheen de verkenning van GS naar

Regio Alkmaar

de middellange termijn voor deze regio, uitgevoerd

Alkmaar is in 2015 gefuseerd met Schermer en Graft

door mr. G.J. Jansen en mevrouw dr. H. te Groten-

de Rijp. Daarmee heeft de stad er een flink stuk

huis. Op basis daarvan gaven GS in januari 2015 hun

buitengebied bij gekregen. Heerhugowaard en

advies over de bestuurlijke toekomst op middellange

Langedijk hebben eind 2018 besloten om in 2022 te

termijn aan de minister van BZK. Het perspectief

fuseren. Als opmaat daar naartoe vindt in 2020 een

voor de middellange termijn was het onderzoeken

ambtelijke integratie plaats. Sinds 2017 zijn Bergen,

van verdergaande samenwerking tussen Huizen en

Uitgeest, Castricum en Heiloo ambtelijk gefuseerd in

Blaricum, Eemnes en Laren (de BEL-gemeenten) én

de werkorganisatie BUCH. Uitgeest heeft een bijzon-

een fusie van Weesp en Wijdemeren met Hilversum

dere positie, omdat de gemeente ook deel uitmaakt

als mogelijke 3de partner.

van de MRA. Van daaruit zoeken zij meer samenwerking met de regio Zaanstreek-Waterland.

Vervolgens is in 2016 een bestuurskrachtmeting
gedaan van de lokale bestuurskracht van de ge-

Regio Amstelland en Meerlanden

meenten Blaricum, Hilversum, Huizen, Laren en

In de regio Amstelland-Meerlanden hebben de

Wijdemeren én de bestuurskracht van de regio als

gemeenten Aalsmeer en Amstelveen vanaf 2013 een

geheel. Daaruit bleek dat de lokale bestuurskracht

ambtelijke fusie doorgevoerd. Aalsmeer heeft haar

van Wijdemeren en de bestuurskracht van de regio

taken overgedragen aan Amstelveen.

onvoldoende waren. Weesp deed een eigen onder-

De gemeenten Uithoorn, Diemen en Ouder-Amstel

zoek, waaruit bleek dat ook de bestuurskracht van

hebben via de uitvoeringsorganisatie Duo+ hun

Weesp onvoldoende was. De raad van Weesp stelde

samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering

vervolgens in oktober 2016 een toekomstvisie vast.

georganiseerd. In 2019 is de nieuwe gemeente

Uit de zienswijzen van de gemeenten op het be-

Haarlemmermeer van start gegaan (de fusie van

stuurskrachtonderzoek en het gevoerde overleg

Haarlemmermeer met Haarlemmerliede en Spaarn-

daarover bleek dat de gemeenten de bestuurskracht-

woude). Begin oktober 2018 kwam waarnemend

problemen van Weesp, Wijdemeren en de regio

burgemeester Eenhoorn van Amstelveen met een

onderkenden, maar dat ze moeilijk te combineren

aanbeveling tot bestuurlijke opschaling om de lokale

ideeën hadden over oplossingen. GS besloten daarop

en regionale bestuurskracht te versterken in Amstel-

in februari 2017 een procedure op grond van de Wet

land. De regio zou zo meer positie in de MRA kunnen

Arhi te starten voor gemeentelijke herindeling in de

verwerven. GS zijn van mening dat het nu aan de

Gooi en Vechtstreek, om zo te komen tot maximaal 3

betrokken gemeenten is hun standpunt te bepalen

gemeenten.

over gemeentelijke samenwerking en versterking
van de lokale en regionale bestuurskracht.

GS besloten in november 2017 om de provinciale
Arhi-procedure voort te zetten voor een fusie van

Gooi en Vechtstreek

zowel de gemeenten Wijdemeren en Hilversum als

GS adviseerden in 2013 de minister van Binnenlandse

van de gemeenten Huizen, Blaricum en Laren.

Zaken op zijn verzoek over de bestuurlijke toekomst

GS stopten in april 2018 de Arhi-procedure voor de

van Muiden en Weesp op de korte termijn, ingebed

gemeenten Weesp en Gooise Meren, omdat de raad

in een langetermijnvisie voor de hele regio Gooi en

van Weesp had besloten om een ambtelijke fusie aan

Vechtstreek.

te gaan met Amsterdam en op termijn (niet eerder
dan 2022) een bestuurlijke fusie.

In november 2013 startten GS een herindelingsprocedure op verzoek van de gemeenten Bussum,

In juni 2018 berichtte de minister van BZK aan GS dat

Muiden en Naarden. Hierbij namen GS ook een

het nieuwe Beleidskader gemeentelijke herindeling

grenscorrectie tussen Muiden en Weesp mee om de

leidend ging zijn voor de herindelingsvoorstellen

Bloemendalerpolder bij Weesp onder te brengen. Het

van de provincie voor de Gooi en Vechtstreek. Naar

resulteerde in deze grenscorrectie en de start van

aanleiding van het concept Beleidskader herindeling

de nieuwe gemeente Gooise Meren per 2016. In het

2018 dat de minister van BZK in november 2018 ter
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consultatie voorlegde, kwamen GS tot de conclu-

is gericht op de bijzondere positie van de eilanden,

sie dat de voorliggende herindelingsvoorstellen

die goede ingangen zouden moeten hebben in Den

uiteindelijk niet op voldoende steun zouden kunnen

Haag. In het 1ste kwartaal van 2019 wordt dit conve-

rekenen van het kabinet en het parlement. GS

nant geëvalueerd.

stopten daarom de lopende Arhi-procedure Gooi en
Vechtstreek voor de fusie van Blaricum, Huizen en

West-Friesland

Laren en voor fusie van Hilversum en Wijdemeren.

De 7 gemeenteraden hebben in 2013 een Pact van

Het stoppen van de Arhi-procedure is een recht-

Westfriesland opgesteld. In dit pact staat de ambitie

streeks gevolg van de wijzigingen in het Beleidskader

van deze gemeenten om de regio binnen 5 jaar tot

herindeling door de minister van BZK. Hierdoor is er

de Top 10 van meest aantrekkelijke regio’s te laten

nog geen oplossing op afzienbare termijn voor de

behoren. Met dit pact willen de gemeenten met on-

geconstateerde lokale en regionale bestuurskracht-

dersteuning van de provincie de regio versterken. De

problematiek in de Gooi en Vechtstreek. Het is nu in

heer Wim Dijkstra heeft van eind 2017 tot begin 2018

de 1ste plaats aan de gemeenten om een oplossing

in opdracht van GS en de Westfriese gemeenten een

te vinden.

evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de ervaringen,

Alle gemeenten hebben aangegeven dat de lokale

resultaten en toegevoegde waarde van 5 jaar het

of regionale bestuurskracht versterking behoeft. Zij

Pact van Westfriesland. Hieruit bleek dat de uitvoe-

zijn het alleen niet eens over de manier waarop. Waar

ring achterblijft bij de ambities. Niettemin heeft het

mogelijk en gewenst zal de provincie Noord-Holland

Pact een basis gelegd voor regionale samenwerking.

op verzoek daar een gepaste bijdrage aan leveren.

Er zijn 7 gemeenschappelijke regelingen, gemeenschappelijke raadsvergaderingen en gemeenschap-

IJmond

pelijke portefeuillehoudersoverleggen. De gemeen-

In de regio IJmond werken de gemeenten Heemskerk,

ten werken samen op het gebied van woningbouw,

Velsen en Beverwijk aan het versterken van de regi-

werken, welzijn, toerisme, bereikbaarheid, ruimte-

onale samenwerking door middel van een IJmond-

lijke ordening en bedrijfsvoering. De 7 gemeenten

commissie en een strategische agenda. GS hebben de

werken momenteel aan het opstellen van een Pact

afgelopen raadsperiode aangedrongen op intensieve,

2.0. De gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drech-

niet-vrijblijvende samenwerking en stonden positief

terland (SED) zijn per 2015 ambtelijk gefuseerd.

tegenover het proces van de gemeenten om in
2017 tot een richtinggevende uitspraak daarover te

Zaanstreek-Waterland

komen. Die uitspraak is er nog niet. De IJmondge-

In de regio Zaanstreek-Waterland wordt al enige ja-

meenten besloten tot een onderzoek naar de voors

ren discussie gevoerd over de bestuurlijke toekomst,

en tegens van een fusie om na de verkiezingen van

met als voorlopige resultaten: de nieuwe gemeente

maart 2018 een nadere keuze te kunnen maken. In

Edam-Volendam in 2016 en de besluiten van Beem-

2018 is de burgemeester van Beverwijk aangewezen

ster en Purmerend tot een fusie per 2022 (Beemster

als trekker van verdergaande IJmondsamenwerking.

heeft sinds 2014 al haar ambtenaren ondergebracht
bij Purmerend). De gemeenten Wormerland en

Kop van Noord-Holland

Oostzaan werken sinds 2010 als OVER-gemeenten

Met de vorming van de nieuwe gemeente Hollands

samen. Uit rapporten is gebleken dat Landsmeer en

Kroon in 2012 en de nieuwe gemeente Schagen in

Waterland bestuurskrachtversterking nodig hebben.

2013, en met Den Helder in de rol van trekker van de

Een poging om als 5 gemeenten in de zogenaam-

regionale samenwerking, heeft deze regio een nieu-

de G5 nauwer te gaan samenwerken, is vorig jaar

we bestuurlijke constellatie gekregen.

gestrand. Gezien deze langlopende discussie zonder

Texel werkt ook samen met de 4 Friese Waddenei-

bevredigend resultaat hebben de cvdK en de gedepu-

landen. Texel en GS zijn begin 2015 toegetreden tot

teerde Bestuur in mei 2018 gesproken met de nieuw

het convenant Samenwerking Waddeneilanden. Dit

gevormde colleges en gemeenteraden van deze 5

is een intentieverklaring om zich in te spannen voor

gemeenten. Dit heeft geresulteerd in een aantal uit-

een goede samenwerking ten behoeve van goed

spraken en afspraken die zijn verwoord in een brief

functionerende zelfstandige Waddeneilanden. Het

aan de 5 raden en colleges:
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De provincie vindt het van belang om de

2017 dat het inmiddels beter gaat met het functio-

bestuurskrachtversterking in de regio

neren van het college van B en W en het ambtelijk

Zaanstreek-Waterland in totaliteit te bezien. Er

apparaat. Bij de raad schort het nog wel aan samen-

moeten oplossingsrichtingen worden gekozen die

werking en een constructieve opstelling. Er wordt

niet leiden tot ‘restproblematiek’ (gemeenten met

ambtelijk op vele gebieden samengewerkt door

een bestuurskrachtprobleem die geen partner

Bloemendaal en Heemstede. Bloemendaal is over-

kunnen vinden).

tuigd van zijn bestuurlijke zelfstandigheid en ook

De provincie gaat niet over de keuze voor een

voor Heemstede is een bestuurlijke fusie niet aan de

samenwerkingspartner, maar kijkt of een samen-

orde. Zandvoort heeft besloten de ambtelijke taken

werking of fusie tot bestuurskrachtige gemeen-

onder te brengen bij Haarlem en deze van Haarlem

ten en goede en evenwichtige regionale bestuur-

in te kopen. In 2018 is de volledige ambtelijke fusie

lijke verhoudingen leidt. Ook kijkt de provincie of

ingegaan.

er een zorgvuldig proces heeft plaatsgevonden.
•

•

•

Ambtelijke samenwerking of fusie vindt de pro-

Per 2019 is de nieuwe gemeente Haarlemmer-

vincie geen optimale oplossing. Dit blijkt ook uit

meer van start gegaan. Bij de behandeling van het

de evaluaties van en onderzoeksrapporten over

wetsvoorstel voor de fusie van Haarlemmermeer en

ambtelijke fusies.

Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft de Tweede

De provincie vindt het noodzakelijk dat Lands-

Kamer een motie aangenomen. De motie verzoekt

meer en Waterland uiterlijk voor de zomer van

het kabinet om de provincie te vragen om met de

2019 een onomkeerbaar besluit nemen over de

nieuwe gemeente Haarlemmermeer en met de

vorm van samenwerking en partner(s) om hun

gemeente Haarlem en inwoners van Spaarndam te

lokale bestuurskracht, en die van de regio, te

onderzoeken of een grenscorrectie een definitieve

versterken.

oplossing zou zijn. Het dorp Spaarndam ligt in de ge-

De provincie maakt zich zorgen over de door de

meenten Haarlemmermeer en Haarlem. GS wachten

OVER-gemeenten ingezette intensivering van

een verzoek van de minister van BZK af. GS hebben

hun samenwerking. De provincie vraagt zich af of

positief geadviseerd over de herindeling, waarin

dit de bestuurskracht voldoende zal versterken

de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

en of dit er niet toe zal leiden dat deze gemeen-

(inclusief Spaarndam-Oost) ongedeeld fuseerde met

ten restproblematiek worden. Daarom gaan

de gemeente Haarlemmermeer.

de OVER-gemeenten uiterlijk voor de zomer

•

van 2019 evalueren of er meer nodig is om de

Noord-Holland en Europa

bestuurskracht te versterken. Als de OVER-ge-

Europees beleid heeft een grote invloed op de pro-

meenten niet meegaan in een eventuele fusie van

vincie. Brussel bepaalt een groot deel van de kaders

Landsmeer, Waterland en Edam-Volendam, dan

van ons beleid. Daarnaast stelt Europa financiering

is het enig overgebleven alternatief de gemeente

beschikbaar voor regionale ontwikkeling. Een actief

Zaanstad.

Noord-Hollands beleid op Europese dossiers geeft de

Als blijkt dat de raadsbesluiten over vorm, part-

provincie de kans om Europese regelgeving te beïn-

ner(s) en tijdpad niet met elkaar te verenigen zijn,

vloeden en regionale projecten financieel te steunen.

of als de intensivering van de OVER-gemeenten

Daarnaast zijn de Europese netwerken van belang

tot onvoldoende resultaat leidt, dan zal de provin-

om kennis in de regio te vergroten en om samen met

cie het gesprek aangaan met de minister van BZK

gelijkgestemden op te komen voor de provinciale

om te bezien welke oplossingen de minister wil

belangen.

onderzoeken en wat daarbij de rol van de provincie zou kunnen zijn.

De komende jaren zal een actieve houding vooral
nodig zijn op beleidsterreinen als regionale econo-

Zuid-Kennemerland

mie, klimaat, milieu en energie, landbouw en water.

Bloemendaal heeft op bestuurlijk vlak turbulente

Het college wil een actieve rol spelen in Europese

jaren achter de rug. Waarnemend burgemeester

instanties en netwerken die zich daarvoor bij uitstek

Schneiders concludeert in zijn ambtsbericht van eind

lenen, zoals het Comité van de Regio’s en de Confe-
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rence of Peripheral and Maritime Regions (CPMR).

Samenhang met de Omgevingsvisie

Ook liggen er kansen om voor Noord-Hollandse

Europese milieu-, water-, landbouw- en natuurwet-

bedrijven en instanties Europese financiële middelen

geving, alsook de duurzaamheidsdoelstellingen zijn

te organiseren.

bepalend voor de uitvoering van de Omgevingsvisie.
Europa stimuleert innovatie en biedt daardoor kan-

De provincie werkt op Europees niveau nauw samen

sen om onderdelen uit de Omgevingsvisie ambitieus

met de 3 andere Randstadprovincies (P4). De P4

uit te voeren. Zo neemt de provincie deel in het

hebben op Europese dossiers vaak vergelijkbare

Europees netwerk POLIS op het gebied van smart

uitdagingen. Daarom maakt de provincie in Rand-

mobility, innovatieve transportoplossingen mede

stadverband afspraken over prioritaire dossiers en

ten behoeve van de leefbaarheid. Ook is financiering

de verdeling van werkzaamheden op deze dossiers

mogelijk voor innovatief mkb om ideeën te ont-

(Randstadstrategie 2016-2019).

wikkelen die passen binnen de Omgevingsvisie en
Europese doelstellingen.

Deelname aan Europese netwerken en Europese
coalitievorming zijn van groot belang om in Europa

Europees regionaal-economisch beleid (cohesie-

invloed te kunnen hebben. Daarnaast vindt kennis

beleid), EFRO en INTERREG

uitwisseling internationaal vaak plaats via themati-

Het regionaal-economisch beleid en klimaat zijn

sche netwerken. Belangenbehartiging vindt meestal

belangrijke brede dossiers waar de provincie de

plaats via het Comité van de Regio’s, het invloed-

komende jaren mee te maken krijgt. Het regio-

rijke netwerk CPMR en de North Sea Commission.

naal-economisch beleid (cohesiebeleid) van de EU

Kennisuitwisseling gaat voornamelijk via kleinere en

wordt de komende jaren opnieuw vormgegeven.

specialistische netwerken als POLIS (smart mobility)

De onderhandelingen over de toekomst van het

en ERRIN.

EU-cohesiebeleid zijn op lidstaatniveau in volle gang.
De voortgang ervan wordt bepaald door de min of

Om aanspraak te kunnen maken op Europese subsi-

meer parallel lopende onderhandelingen over het

dies is cofinanciering nodig. De provincie stelt daar-

Meerjarig Financieel Kader. Ondanks dat er over de

om financiering beschikbaar voor projecten die in

uitkomsten van deze onderhandelingen nog veel on-

aanmerking komen voor Europese subsidie. Hiervoor

duidelijk is, wordt op dit moment in de EU al gewerkt

is de Uitvoeringsregeling Cofinanciering Europese

aan de voorbereiding van de regionale uitvoerings-

EFRO-programma’s Noord-Holland vastgesteld. De

programma’s, in ons geval Kansen voor West 3 en de

uitvoering van het EFRO-programma gebeurt in

INTERREG-programma’s.

samenwerking met de Randstad via het programma

Dat biedt kansen om prioritaire thema’s binnen het

‘Kansen voor West’.

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
en de Interregionale Samenwerkingsprojecten

Ook is het organiseren van evenementen en werk-

(INTERREG) beter te laten aansluiten op het eigen

bezoeken een manier om de provincie op de kaart

beleid van Noord-Holland. Daarvoor is een stevige

te zetten. Om de juiste mensen te spreken en in de

bestuurlijke en ambtelijke inzet van belang. Een am-

praktijk te laten zien wat er in de regio gebeurt en

bitieuze inzet op het dossier regionaal-economisch

waar men tegenaan loopt. Het laten zien van goede

beleid sluit goed aan bij onze eigen doelstellingen op

voorbeelden (best practices) en het agenderen van

het gebied van energietransitie, circulaire economie

hinderende Europese regelgeving geeft blijk van een

en duurzame mobiliteit.

actieve houding en toont daarmee het belang van
het Europese project.

Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
Op 1 juni 2018 presenteerde de Europese Commissie

Relevante beleidsdocumenten

(EC) de wetsvoorstellen voor het nieuwe gemeen-

De huidige Europese ambities van de provincie zijn

schappelijk landbouwbeleid (GLB) na 2020. De

vastgelegd in:

belangrijkste verandering is dat de EC een nieuw

•

Europastrategie Noord-Holland 2017-2021

‘delivery model’ voorstelt voor de periode 2020-2027.

•

Randstadstrategie Europa 2016-2019

De huidige systematiek van 2 pijlers, met enerzijds
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rechtstreekse betalingen aan boeren (pijler 1) en an-

lity, die is opgesteld met de Vervoerregio Amster-

derzijds het ondersteunen van plattelandsontwikke-

dam, Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, de

ling (pijler 2), blijft behouden. In de voorstellen wordt

provincie Flevoland en diverse gemeenten (waar-

wel veel verantwoordelijkheid teruggelegd bij de

onder Amsterdam), staat Europa ook prominent op

nationale overheden. Lidstaten moeten namelijk een

de agenda. Noord-Holland is lid van het Europese

‘nationaal strategisch plan’ schrijven met daarin de

netwerk POLIS.

voorgenomen plannen op GLB-gebied. Dit plan bevat
ook de acties die in het kader van de beide pijlers

Ontwikkelingen afgelopen periode

worden genomen om bij te dragen aan de doelstel-

Het Europees regionaal-economisch beleid is succes-

lingen van het GLB. Specifieke interventies voor het

vol geweest in het stimuleren van de regio om pro-

platteland zijn onderdeel van het nationaal plan.

jecten in te dienen. De uitvoering van EFRO, Kansen

Het GLB is net als cohesiebeleid een prioritair

voor West en INTERREG resulteert in 40 INTER-

IPO-dossier. De gedeputeerde Landbouw moet dus

REG-projecten waarbij circa € 1,5 miljoen provinciale

zijn invloed aanwenden via de desbetreffende be-

cofinanciering geleid heeft tot circa € 20 miljoen

stuurlijke adviescommissie van het IPO en eventueel

aan Noord-Hollandse projectdeelname (waarvan

rechtstreeks in Den Haag. De gedeputeerde Europa

iets meer dan 50% uit Europa wordt gesubsidieerd).

moet zijn Brusselse netwerk, in dit geval specifiek

Niet eerder was Noord-Holland zo succesvol in haar

het Comité van de Regio’s (CVDR), benutten om het

INTERREG-deelname. Het INTERREG 2 Zeeënpro-

Nederlandse standpunt in te brengen in CVDR-advie-

gramma is het meest succesvolle programma. Bij

zen. Het IPO heeft namens de provincies bij het Rijk

Kansen voor West gaat het om 16 projecten met circa

aangegeven dat provincies nauw betrokken willen

€ 19 miljoen EFRO-subsidie en € 9 miljoen provinciale

worden bij de totstandkoming van het nationaal

cofinanciering, gericht op innovatie in het mkb en

strategisch plan. Rijk en provincies zullen samen

duurzaamheid. EFRO-projecten zijn hiermee een

optrekken om te komen tot gezamenlijke denkrich-

belangrijk instrument om de regionale economie te

tingen en uitgangspunten voor het toekomstig GLB.

versterken.

Klimaat

Uitdagingen komende periode

Veel dossiers die in Brussel hoog op de agenda staan,

De uitdagingen zullen de komende jaren liggen op

spelen op lidstaatniveau. Een belangrijk dossier

het gebied van duurzaamheid en klimaatverandering

wordt het tegengaan van de klimaatverandering.

en de aanpassingen daaraan. De Europese Commis-

Dit thema raakt aan andere onderwerpen. Het is de

sie heeft in november 2018 een ontwerpstrategie/

verwachting dat veel middelen op het gebied van

mededeling geschreven met als titel: ‘Een schone

innovatie ten behoeve van het klimaat worden inge-

planeet voor iedereen - Een Europese strategische

zet. Aandacht voor dit dossier biedt dus kansen om

langetermijnvisie voor een bloeiende, moderne,

bedrijven die daarmee bezig zijn te ondersteunen.

concurrerende en klimaatneutrale economie’. Veel

De gedeputeerde Europa heeft als vicepresident van

Europese onderwerpen hebben een nauwe relatie

CPMR voor Klimaat & Energie en als voorzitter van

met provinciale dossiers. De afgelopen jaren heeft de

de Climate Taskforce van CPMR een bepalende rol

provincie zich sterk gepositioneerd binnen CPMR. De

verworven bij de lobby van CPMR op het gebied van

uitdaging is om dit vast te houden.

klimaat. De discussie gaat niet alleen over de bedreigingen door klimaatverandering, maar ook over de

Financiën

economische kansen vanwege te nemen innovatieve

Voor cofinanciering van Europese EFRO-program-

maatregelen.

ma’s (subsidieverlening) wordt een kasraming
opgenomen in de reserve cofinanciering Europese

Ten slotte is de provincie op het onderwerp smart

projecten. De subsidie agrarisch natuurbeheer in

mobility een duidelijke speler in het Europese speel-

Noord-Holland voor agrarische collectieven is circa

veld. Europese standaardisatie is vaak een vereiste

€ 7,6 miljoen per jaar, inclusief een bijdrage van de EU

voor de noodzakelijke opschaling van maatregelen.

van 50-75%. Het beheer is voor een periode van 6 jaar

Bij de uitwerking van de MRA Agenda Smart Mobi-

(2016-2021). In 2019 wordt een landelijke evaluatie
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voorbereid van het vernieuwde stelsel agrarisch

ciale organisatie zich in transitie van een papieren

natuurbeheer dat in 2016 is ingevoerd: beheer met

naar een digitale werkwijze:

agrarische collectieven. In totaal is uit het Europees

•

(ELFPO) € 35,9 miljoen Europees geld beschikbaar

•

Het proces van uitgaande post wordt digitaal
ondersteund, inclusief digitale ondertekening.

voor Noord-Holland. De provincie heeft € 12,3 miljoen
beschikbaar gesteld voor cofinanciering van de

Inkomende post wordt gescand, digitaal geregistreerd en gerouteerd.

Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

•

De provinciearchivaris inspecteert jaarlijks, in op-

POP3-regelingen en de uitvoeringskosten van de

dracht van GS, de interne provinciale archieven.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Sinds 2017 is dat de directeur van het Noord-

Voor de komende periode is de verwachting dat er in

Hollands Archief (NHA). Half november vond

2021 afspraken worden gemaakt over de cofinancie-

de archiefinspectie 2018 plaats. Het definitieve

ring, voor een bedrag gelijk aan de huidige periode:

verslag van deze inspectie wordt in februari 2019

circa € 12,5 miljoen voor cofinanciering en uitvoe-

verwacht.

ringskosten.

Taken en bevoegdheden van de
commissaris van de Koning

Huisvesting provinciale organisatie
De cvdK heeft de portefeuille huisvesting provinciale organisatie. De provincie beschikt over diverse

In de portefeuilles, taken en bevoegdheden van de

panden waar de politiek en het ambtelijk apparaat

commissaris van de Koning (cvdK) wordt onder-

zijn gehuisvest. De nieuwbouwpanden Houtplein

scheid gemaakt in de hoedanigheid van de cvdK als

en Dreef 3 zijn zeer duurzaam en gasloos. Het

‘provinciaal orgaan’ en als ‘Rijksorgaan’.

Houtpleingebouw huisvest het overgrote deel van
de medewerkers. Een halve etage van het gebouw

De cvdK is in de 1ste plaats vertegenwoordiger en

verhuurt de provincie sinds juni 2018 aan woning-

boegbeeld van de provincie Noord-Holland (pro-

bouwvereniging Elan Wonen. De Statenfracties zijn

vinciaal orgaan). De cvdK als provinciaal orgaan is

gehuisvest in villa’s op Paviljoenslaan 7 en 9. Na de

voorzitter van Provinciale Staten en voorzitter en lid

verkiezingen zijn zij gehuisvest in opgeknapte villa’s

van Gedeputeerde Staten. Hij vertegenwoordigt de

op Paviljoenslaan 3 en 5.

provincie in rechtszaken en bij notariële handelingen. Vanuit het coalitieakkoord in 2015 zijn aan hem

Paviljoen Welgelegen

ook enkele inhoudelijke portefeuilles toegekend,

Paviljoen Welgelegen huisvest het bestuur van de

te weten: Public Affairs, het (interne) Provinciaal

provincie Noord-Holland. Het college van Gedepu-

Archief en Huisvesting provinciale organisatie (waar-

teerde Staten heeft daar werkkamers en in het pavil-

onder ook het gebruik van Paviljoen Welgelegen)

joen zijn de GS-zaal, de Statenzaal en vergaderzalen.
Het paviljoen heeft tevens een publieke functie. Het

Public Affairs

heeft een museaal deel dat bezocht kan worden en

De cvdK is portefeuillehouder Public Affairs. In de

waarin tentoonstellingen worden gehouden. De

Lobbyagenda Noord-Holland, vastgesteld in GS in de-

cvdK is voorzitter van het bestuurlijk-ambtelijk over-

cember 2017, zijn de thema’s luchtvaart, mobiliteit en

leg ‘gebruik en beheer Paviljoen Welgelegen’.

energie aangewezen als belangrijkste lobbydossiers.
Daarnaast zijn er 10 onderwerpen geïdentificeerd

Wet Bibob

waarop de lobby wordt ingezet als de actualiteit

De provincie voert externe integriteitsonderzoeken

daarom vraagt. Bijvoorbeeld op de dossiers wonen,

uit op grond van de Wet Bibob. Vanuit de portefeuille

wind op land en gemeentelijke herindelingen. Tot

Integriteit heeft de cvdK een overkoepelende rol bij de

slot zijn er nog ruim 80 dossiers die het ambtelijke

uitvoering van deze wet. Er worden adviezen opge-

team Public Affairs monitort.

steld over de integriteit van inschrijvers bij Europese
aanbestedingen, aanvragers en houders van omge

Interne Provinciale Archieven

vingsvergunningen, aanvragers en ontvangers van

De interne provinciale archieven zijn het ‘geheugen’

subsidies en participanten in vastgoedtransacties. Ad

van de organisatie. Al enige jaren bevindt de provin-

viezen worden ter besluitvorming voorgelegd aan GS.
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Risicokaart

voor problemen die binnen 1 keten of overheidslaag

De risicokaart is een communicatie-instrument op

weerbarstig blijken. De cvdK ontvangt van inwoners

het gebied van fysieke veiligheid, voor zowel inwo-

of instanties regelmatig informatie of verzoeken om

ners als professionals. De kaart is een topografische

te bemiddelen in een conflict. Daarnaast legt de cvdK

weergave van zogeheten ‘externe risico’s’ die betrek-

zogenaamde ambtsbezoeken af aan de gemeenten

king hebben op het vervoer, de opslag en het gebruik

om zich te laten informeren. De cvdK legt verant-

van gevaarlijke stoffen. De kaart is uitgangspunt

woording af aan de ministers over zijn functioneren.

voor de opstelling van het regionale risicoprofiel
door de veiligheidsregio’s. De provincie is beheerder

Opsomming deelterreinen van de cvdK als

van de risicokaart die via internet beschikbaar is.

Rijksorgaan
•

Burgemeestersaangelegenheden

Weerbare overheid

De cvdK ondersteunt en adviseert burgemees-

De laatste jaren is de bedreiging van de democrati-

ters en draagt zorg voor een deugdelijk verloop

sche rechtsstaat door ondermijning van de geor-

van de (her)benoemingsprocedure en/of ontslag

ganiseerde criminaliteit pregnanter geworden. De

van burgemeesters. Hij benoemt waarnemend

bestuurlijke aanpak van ondermijning leidt geregeld

burgemeesters.

tot bedreiging van bestuurders. Dit laat zien dat
de aanpak effect heeft, maar dat de problematiek

•

Crisisbeheersing

hardnekkig is. De cvdK heeft in Noord-Holland een

De cvdK bevordert als Rijksorgaan de bestuurlij-

belangrijke agenderende rol op zich genomen. De

ke samenwerking in de provincie, tevens op het

provincie heeft inmiddels met de cvdK als porte-

gebied van de crisisbeheersing. De cvdK oefent

feuillehouder tot eind 2019 het project ‘Versterking

daarbij bestuurlijk toezicht uit op de 5 veiligheids-

kwaliteit en integriteit lokaal bestuur’ ingericht.

regio’s in Noord-Holland. De veiligheidsregio is
een vorm van verlengd lokaal bestuur, gebaseerd

Financiën

op de Wet gemeenschappelijke regelingen. Bij een

PS hebben voor het project ‘Versterking kwaliteit en

crisis van meer dan regionale betekenis, kan de

integriteit lokaal bestuur’ voor de jaren 2018 en 2019

cvdK de veiligheidsregio aanwijzingen geven over

een budget beschikbaar gesteld van € 800.000,-.

het inzake de rampenbestrijding of crisisbeheer-

Aan de hand van de resultaten van het project zal

sing te voeren beleid.

nader worden bezien of ook na 2019 inspanningen
vanuit de provincie nodig zijn. Voor de vernieuwing

•

Toezicht op noodverordeningen

en actualisering van de risicokaart is in de begroting

De burgemeester is bevoegd om bij (vrees voor)

jaarlijks een bedrag opgenomen van € 50.000,-. Op

ernstige ordeverstoringen of gevaarlijke situaties

termijn zal de data van de risicokaart ook gebruikt

een noodverordening af te kondigen. De cvdK

kunnen worden in het Digitale Stelsel Omgevings-

toetst de noodverordening aan de beginselen

wet (DSO).

van proportionaliteit en subsidiariteit en kan de
verordening schorsen zolang de gemeenteraad de

De cvdK als Rijksorgaan

verordening niet heeft vastgesteld.

De taak van de cvdK als Rijksorgaan is het bevorderen van de bestuurlijke kwaliteit en de samen-

•

De cvdK als coördinerend Rijksheer

werking in de provincie. Daarnaast heeft de cvdK

Rijksheren zijn de in de provincie werkzame rijks-

rijkstaken op het gebied van burgemeestersaange-

ambtenaren die op decentraal niveau opereren

legenheden, de zorg voor de bestuurlijke integriteit

als verlengstuk van hun minister. Zij kunnen

en de veiligheidszorg. Hij is ook adviserend voor

een rol spelen bij crisisbeheersing. De cvdK ziet

predicaten en erepenningen, koninklijke onderschei-

als coördinerend Rijksheer bij een crisis toe op

dingen en is gastheer bij koninklijke bezoeken in de

de integrale besluitvorming en uitvoering van

provincie. De interbestuurlijke taken van de cvdK

maatregelen.

zijn gericht op het naderbij brengen van oplossingen
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Integriteit

Bibob) beperkte mogelijkheid om informatie met

De cvdK bevordert de bestuurlijke integriteit in

hen uit te wisselen is hierbij een knelpunt. Met

de provincie en speelt – in zijn hoedanigheid als

de ministeries van JenV en BZK wordt gesproken

Rijksorgaan – een veelal adviserende rol bij het

over het wijzigen van de Wet Bibob op meerdere

beslechten van bestuurlijke integriteitskwesties

fronten, met de nadruk op het verbeteren van de

en bij aanhoudende bestuurlijke problemen in
gemeenten, waterschappen of de provincie zelf.

mogelijkheden tot het uitwisselen van informatie.
•

Bibob en subsidies – Subsidies boven de
€ 50.000,- die worden verleend aan niet-publieke

•

Prins Bernhard Cultuurfonds

partijen en die vallen binnen relatief risicovolle

De cvdK is voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds, een particulier fonds met 12 provincia-

subsidieregelingen worden onderzocht.
•

Bibob en aanbestedingen – Winnaars van aanbe-

le afdelingen. Het grootste deel van de inkomsten

stedingen worden in sommige gevallen onder-

wordt ontvangen uit de BankGiroLoterij en de

worpen aan een Bibob-onderzoek. De afgelopen

Nederlandse Loterij. Daarnaast wordt het fonds

jaren richtte dit zich, mede vanwege de toenmali-

gevoed door particuliere giften en de jaarlijkse

ge formulering in de Wet Bibob, op Europese aan-

Anjeractie. De afdeling Noord-Holland ontvangt

bestedingen in de sector Bouw. Vanaf half 2019

jaarlijks circa 450 subsidieverzoeken waarvan er

wordt de beperking op sectoren opgeheven en

circa 350 verleend worden.

Wet Bibob

kunnen alle aanbestedingen worden onderzocht.
•

Bibob en vastgoed – Vastgoedtransacties zijn onderwerp van onderzoek als er indicaties zijn dat er

De Eenheid Screening en Bewakingsaanpak (Eenheid

integriteitsrisico’s bestaan. Dit kan bijvoorbeeld

SBA) onderzoekt de integriteit van partners van de

worden veroorzaakt door dubieuze financiers, on-

provincie, zoals ontvangers van subsidies, aanvra-

duidelijke organisatiestructuren en twijfelachtige

gers en houders van vergunningen, kopers van provinciaal vastgoed en winnaars van aanbestedingen.

oogmerken voor de betreffende onroerende zaak.
•

Overige onderzoeken – De Eenheid SBA is inzet-

Door dit onderzoek minimaliseert de Eenheid SBA

baar voor het uitvoeren van onderzoeken in open

het risico dat de samenwerking met Noord-

bronnen buiten de Wet Bibob, bijvoorbeeld voor-

Holland wordt misbruikt voor het plegen van straf-

dat een bestuurder een nevenfunctie accepteert

bare feiten. In de Omgevingswet wordt de moge-

of voor ambtsbezoeken. Deze dienst wordt ook

lijkheid van Bibob-onderzoek opgenomen voor die

geleverd ten behoeve van sommige deelnemin-

bedrijven waarvan de provincie bevoegd gezag is.

gen of voor andere samenwerkingen.
•

Utrecht en Flevoland – De Eenheid SBA voert

GS kunnen naar aanleiding van eigen onderzoek in

zogenaamde eigenhuiswerkonderzoeken uit

openbare bronnen en deels gesloten bronnen, nader

voor de provincies Utrecht en Flevoland. Deze

advies vragen bij het Landelijk Bureau Bibob. Indien

onderzoeken worden op basis van een uurtarief

het nader advies daartoe aanleiding geeft kunnen

verrekend en leiden tot een bescheiden omzet

GS een vergunning of subsidie weigeren, intrekken,
nadere voorschriften verbinden, verscherpt toezicht

(€ 16.000,- in 2018).
•

Noord-Hollandse gemeenten – Voor gemeenten

instellen, onderhandelingen (bij vastgoedtransacties

in de provincie Noord-Holland voert de provincie

en aanbestedingen) stopzetten en intern nadere

incidenteel onderzoeks- of advieswerkzaamheden

bewakingsmaatregelen instellen.

uit. In 2019 wordt onderzocht of de provincie in
een structurele behoefte kan voorzien, ter voorko-

Op de volgende deelterreinen ontplooit de provincie

ming van ongewenste verplaatsing van criminele

Bibob-gerelateerde activiteiten:

activiteiten naar regio’s die kwetsbaarder zijn.

•

Bibob en vergunningen – Provinciale (omgevings)vergunningen worden verleend door de

Ontwikkelingen afgelopen periode

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de

Er zijn verschillende vergunningen ingetrokken op

Omgevingsdienst IJmond. De samenwerking met

grond van de Wet Bibob. De betrokken bedrijven

deze diensten verloopt goed. De (door de Wet

maakten zich structureel schuldig aan wetsovertre-
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ding. Naar aanleiding van Bibob-onderzoeken zijn

Beleidsdocumenten

tevens enkele subsidies ingetrokken of op een lager

Beleidsregel integriteitstoets bij aanbestedingen

bedrag vastgesteld en enkele vastgoedtransacties

Beleidsregel integriteitstoets bij omgevingsvergun-

afgebroken. De gevolgen zijn duidelijk: enkele onder-

ningen

nemingen zijn gereorganiseerd of zelfs opgesplitst

Beleidsregel integriteitstoets bij subsidies

en verkocht. In de gevallen waarbij de Wet Bibob is
toegepast zijn nadien geen strafbare feiten meer
gepleegd en is eventueel wederrechtelijk verkregen

Financiën

vermogen aan de organisatie onttrokken. Terugge-

In de begroting 2019 is een bedrag van € 34.000,- op-

vorderde subsidiegelden konden opnieuw worden

genomen voor Bibob. Dit is bestemd voor toegang

verstrekt. Er is voorkomen dat provinciaal vastgoed

tot informatiebronnen, het organiseren van kennis-

aan twijfelachtige figuren is verkocht.

bijeenkomsten en het zo nodig inschakelen van de

De samenwerking met OM, politie en RIEC’s is sterk

huisadvocaat.

verbeterd. De provincie heeft meer landelijke impact
gehad op integriteitsbeleid en -wetgeving.

Interbestuurlijk toezicht
Interbestuurlijk toezicht (IBT) is het toezicht op

Uitdagingen in de komende periode

de uitvoering van wettelijke taken door andere

Door de brede toepassing van de Wet Bibob is de

overheden. Het toezicht op de medebewindstaken

provincie goed beschermd tegen het onbewust faci-

van gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en

literen van criminaliteit. Landelijk verschilt de mate

waterschappen ligt primair bij de provincie. Voor het

waarin dit instrument wordt toegepast behoorlijk.

sociaal domein is het Rijk toezichthouder.

Sommige provincies passen de Wet Bibob marginaal

Het interbestuurlijk toezicht is een provinciale kern-

toe. De komende 4 jaar moet de Eenheid SBA zich

taak. De provincie draagt met IBT bij aan het goed

blijven inzetten om ook andere provincies zo goed

uitvoeren van wettelijke taken door gemeenten,

mogelijk te ondersteunen. Dit kan door het delen van

waterschappen en gemeenschappelijke regelingen

kennis en het sturen op relevante wetswijzigingen

en levert hiermee een bijdrage aan de kwaliteit van

waar mogelijk. Het voorkomen van het waterbed

het openbaar bestuur. Het IBT kan ook worden inge-

effect is uiterst belangrijk: de provincie wil vermijden

zet voor thematisch onderzoek op de naleving door

dat een criminele ondernemer zijn organisatie sim-

gemeenten van de provinciale Omgevingsvisie/-wet.

pelweg verplaatst naar een andere provincie.

IBT kent de volgende deelterreinen:
•

generiek interbestuurlijk toezicht (systematisch

De komende jaren zullen de provincies Utrecht en

toezicht op de door GS aangewezen risicodomei-

Flevoland hun Bibob-beleid vermoedelijk uitbreiden

nen: omgevingsrecht (milieu), informatie- en
archiefbeheer, huisvesting verblijfsgerechtigden)

met subsidies en vastgoedtransacties zodat hun
beleid aansluit bij het Noord-Hollandse beleid. De

•

nen met het uitvoeren van onderzoeken of met het
inwerken of bijscholen van onderzoekers.

specifiek interbestuurlijk toezicht: financieel
toezicht

Eenheid SBA zal deze provincies blijven ondersteu•

incidentgericht toezicht en thema- en praktijkonderzoeken

Het risico op een waterbedeffect geldt ook voor
Noord-Hollandse gemeenten: logischerwijs heeft

Met de invoering van de Wet revitalisering generiek

niet elke gemeente de capaciteit voor een Bibob-on-

toezicht (Rgt) in 2012 is het IBT herijkt en gebeurt het

derzoeksteam. In 2019 onderzoekt de Eenheid SBA de

toezicht zoveel mogelijk op afstand, sober, propor-

behoefte van Noord-Hollandse gemeenten voor pro-

tioneel en in vertrouwen. Met het systematische toe-

vinciale ondersteuning. Hierbij kan worden gedacht

zicht op de risicodomeinen Financiën, Omgevings-

aan het incidenteel uitvoeren van onderzoeken, het

recht, Archief- en Informatiebeheer en Huisvesting

ondersteunen bij zware besluitvormingsprocessen of

verblijfsgerechtigden bevordert de provincie het

advisering. Dit sluit aan bij het hiervoor genoemde

streven naar een gezonde en veilige leefomgeving

project Versterking Kwaliteit en Integriteit Lokaal

voor mens en natuur en de daarvoor noodzakelijke

Bestuur.

randvoorwaarden: goed informatiebeheer en finan-
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cieel beheer. De jaarlijkse oordelen over de taakuit-

schappelijke opgaven. Eind 2018 is een gezamenlijk

voering van de gemeenten worden gepubliceerd.

tot stand gekomen strategische agenda aan de

Het toezicht op de overige taken, die niet tot de

Tweede Kamer gezonden.

systematische beoordeling horen, wordt incidentgericht uitgevoerd, naar aanleiding van signalen zoals

Rol en instrumenten

een klacht van een burger of een incident.

In het interbestuurlijk toezicht kan de provincie als

De gemeenteraden en algemene besturen contro-

toezichthouder ingrijpen wanneer een

leren eerst zelf of hun gemeente, waterschap of

gemeente of waterschap de wettelijke taken niet

gemeenschappelijke regeling het goed doet. De in-

goed uitvoert. Dat gebeurt dan via

formatie verkregen uit deze zogenoemde horizontale

indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing of door

verantwoording kan ook aan de provincie worden

schorsing/vernietiging van een besluit. Zo’n inter-

gezonden, zodat voor het ‘verticale toezicht’ geen

ventie wordt voorafgegaan door een bestuurlijk

extra werk nodig is vanuit de lokale overheid.

traject, dat verloopt volgens de ‘interventieladder’.

Provincies zijn binnen de wettelijke bepalingen vrij

Die interventieladder kent verschillende fasen en is

in de manier waarop ze het toezicht vormgeven. Uit

niet dwingend. De toezichthouder bepaalt zelf het

zowel een zelf gehouden evaluatie van ons interbe-

tempo. In spoedeisende situaties staat het de toe-

stuurlijk toezicht (2016) als de landelijke evaluatie

zichthouder vrij om direct over te gaan tot een juridi-

van de Wet Rgt (2017) kwamen aanbevelingen om

sche interventie door indeplaatsstelling. Naast deze

het interbestuurlijk toezicht door te ontwikkelen.

formele rol van de provincie als toezichthouder blijft

Met de aanbeveling om het systematische en inci-

er behoefte aan een provinciale rol bij het aanjagen

dentgerichte toezicht aan te vullen met thematische

van de versterking van de horizontale verantwoor-

onderzoeken en praktijktoetsen is in 2018 een begin

ding. De provincie biedt daartoe een platform, geeft

gemaakt. Dit om te toetsen of de op papier beschre-

voorlichting en wijst gemeenten op best practices.

ven situatie ook klopt met de praktijk. In de komende
bestuursperiode zullen de thema- en praktijktoetsen

Beleidsdocumenten

verder worden uitgebreid en zal het systematisch

Voor het interbestuurlijk toezicht zijn de volgende

toezicht worden verminderd.

documenten van belang:
•

Ontwikkelingen in de afgelopen periode

geven.

Uit de eigen evaluatie van het IBT in Noord-Holland
2016 en de landelijke evaluatie van de Wet Rgt 2017

•

Het Uitvoeringsplan 2018 bevat een toelichting op
de wijze van de operationalisering van het beleid.

blijkt dat het provinciale systeemtoezicht heeft
bijgedragen aan de verbetering van de gemeente-

In het IBT-beleid 2018-2021 staat beschreven op
welke manier vanaf 2018 het IBT wordt vormge-

•

In het algemeen beleidskader indeplaatsstelling

lijke uitvoering van medebewindstaken. Een meer

bij taakverwaarlozing zijn de algemene provin-

toekomstbestendig model kan worden bereikt door

ciale beleidskaders opgenomen voor indeplaats
stelling.

gas terug te nemen op het vlak van systematisch
toezicht en steviger in te zetten op het verkrij-

•

aan gemeenten wordt gevraagd.

risicoanalyses. In het IBT-beleid 2018-2021 en het
Uitvoeringsplan 2018 zijn de aanbevelingen uit de
eigen evaluatie overgenomen. In 2018 zijn 3 thema-

In de Verordening systematische toezichtinformatie Noord-Holland is te lezen welke informatie

gen van verdiepende informatie, gekoppeld aan
•

De documenten zijn beschikbaar op de website bij
het onderwerp Interbestuurlijk Toezicht.

onderzoeken gestart.
Financiën en belangrijkste overleggen
Uitdaging voor de komende periode

De financiën betreffen voornamelijk apparaats-

Rijk, IPO en VNG hebben afgesproken te werken aan

kosten. Daarnaast is een bedrag van € 17.000,- be-

vernieuwing van het interbestuurlijk en financieel

schikbaar voor het organiseren van bijvoorbeeld

toezicht, om het zo effectief mogelijk en passend te

kennisbijeenkomsten. Door het Rijk wordt jaarlijks

laten zijn bij een gezamenlijke aanpak van maat-

€ 100.000,- via de algemene middelen bijgedragen
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»» als de inzendtermijnen van begroting en/of de
jaarrekening worden overschreden (facultatief
door GS in te stellen).
»» bij gemeentelijke herindelingen.

•

Kopgroep (vanuit IPO-bestuur) toekomst van het
toezicht

Bij FT op gemeenschappelijke regelingen gelden op

•

Portefeuillehouderoverleg gedeputeerden toe-

grond van het bepaalde in de Wet gemeenschappe-

zicht in IPO-verband

lijke regelingen (WGR) analoge procedures als voor

Financieel toezicht

gemeenten. De WGR verklaart namelijk de artikelen
van de Gemeentewet over het financieel toezicht van

Het financieel toezicht op gemeenten en gemeen-

overeenkomstige toepassing op openbare organen

schappelijke regelingen (FT) betreft de uitvoering

en gemeenschappelijke organen (van gemeenschap-

van de wettelijke opgedragen taak, zoals omschre-

pelijke regelingen).

ven in met name Titel IV van de Gemeentewet
(artikelen 186 tot en met 215). Het FT is van toepas-

De rol van de provincie als toezichthouder is die van

sing op de 47 Noord-Hollandse gemeenten en circa

kwaliteitsborger ten aanzien van het proces van de-

40 gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast kent

mocratische en financiële afweging. Die stijl van het

het FT taken op het terrein van de publiekrechtelij-

FT geeft in beginsel geen oordelen over de gemeen-

ke belangenbehartiging van gemeenten. Bij het FT

telijke politiek. De provincie gaat niet op de stoel van

worden 2 doelstellingen gehanteerd: voorkomen en

de gemeenteraad zitten. In de basis is het alleen een

stimuleren.

beoordeling van de stukken op hun financiële merites.
Problemen op het gebied van de ruimtelijke ordening

Bij ‘voorkomen’ is sprake van een wettelijke taak.

mogen bijvoorbeeld niet opgelost worden door middel

Doel is het bevorderen van een gezond en even-

van het financiële toezicht. Zulke problemen moeten

wichtig financieel beleid bij gemeenten en gemeen-

worden opgelost met de middelen die in de wetgeving

schappelijke regelingen. Bij FT wordt getracht te

over de ruimtelijke ordening zijn aangegeven. Eigen-

voorkomen dat gemeenten en regelingen afhankelijk

lijk probeert de provincie de gemeenten een spiegel

worden van extra financiële steun van andere over-

voor te houden. In geval van preventief toezicht zijn

heden. Bij ‘stimuleren’ gaat het meer om een eigen

de begrotingen en daarbij behorende wijzigingen

invulling van de toezichtstaak. Tot nu toe beperkt

vooraf aan de goedkeuring van GS onderhevig.

de provinciale adviesfunctie zich tot het beschikbaar
stellen van informatie uit eigen bronnen en bijvoor-

Beleidsdocumenten

beeld het organiseren van bijeenkomsten op het

Naast de Gemeentewet zijn de laatste spelregels van

terrein van de gemeentefinanciën.

het geldende financieel toezichtstelsel door de landelijke toezichthouders (het Rijk en alle provincies)

Deelterreinen

neergelegd in een gemeenschappelijk toezichtkader.

Bij FT op gemeenten zijn 2 trajecten te onderschei-

Aan de actualisatie van dit kader (daterend uit 2014)

den: repressief toezicht en preventief toezicht.

wordt op dit moment de laatste hand gelegd.

•

•

Repressief toezicht is standaard. Met repressief

Ontwikkelingen afgelopen periode

toezicht wordt bedoeld dat GS financiële beschei-

Het streven is om van elke gemeente en elke regeling

den van de gemeenten achteraf toetsen. Zolang

elk jaar de financiële positie te analyseren. Uitgangs-

een gemeente financieel in goed vaarwater ver-

punt hierbij is een risicogerichte insteek en een

keert, blijft de toezichthouder op afstand.

proportionele inzet van de toezichtlast. Dit doel is de

Preventief toezicht is slechts aan de orde:

laatste jaren nagenoeg steeds bereikt.

»» indien de begroting een tekort vertoont en niet

Het feit dat er in de afgelopen jaren slechts 1 ge-

aannemelijk is dat dit binnen de termijn van

meente aanvullende steun heeft moeten aanvragen

de meerjarenraming kan worden hersteld (van

(vanwege niet-beïnvloedbare zaken) toont ook aan

rechtswege).

dat het FT naar behoren functioneert.
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Belangrijkste bestuurlijke overleggen

Financiën

•

Kopgroep (vanuit IPO Bestuur) toekomst van het

Onderstaande tabellen zijn een uitsnede uit de

toezicht

begroting 2019 van de operationele doelen die

Portefeuillehouderoverleg gedeputeerden toe-

betrekking hebben op Bestuur. In de tabellen zijn

zicht in IPO-verband

de saldi opgenomen van baten en lasten per jaar.

•

Voor de reserve geldt dat hier alleen het saldo van de
geplande stortingen en onttrekkingen per jaar zijn
weergegeven.

Saldo baten en lasten per jaar
OD

Naam operationeel doel

2019

2020

1.2.1

2021

2022

2023

Kwaliteit van openbaar bestuur in NH optimaliseren

2.309

1.986

1.986

1.986

1.986

1.2.2

Interbestuurlijk toezicht uitoefenen

1.469

1.531

1.531

1.531

1.531

1.2.3

Rijkstaken Commissaris van de Koning uitvoeren

983

1.008

1.008

1.008

1.008

1.3.2

Risicokaart beheren

162

165

165

165

165

1.3.3

Ondermijning tegengaan en weerbaarheid stimuleren

763

1.4.2

Provinciale inzet leveren bij gemeenschappelijke opgaven
op Europees, landelijk, regionaal en lokaal niveau

5.158

3.275

2.492

2.442

2.442

10.844

7.965

7.182

7.132

7.132

Eindtotaal

Bedragen X € 1.000 en een positief bedrag (bijv. 100) is een uitgave/tegenvaller en een negatief bedrag (bijv. -100) is
een inkomst/meevaller.
De bedragen zijn inclusief capaciteitskosten per OD
Saldo stortingen en onttrekkingen aan reserves
OD

Naam Reserve

2019*

2020

1.4.2

Resv. Cofinanciering Europese projecten

-2.683

-183

-2.683

-183

Eindtotaal

2021

2022

2023

0

0

0

Bedragen X € 1.000 en een positief bedrag (bijv. 100) is een uitgave/tegenvaller en een negatief bedrag (bijv. -100) is
een inkomst/meevaller.
Een negatief bedrag betekent meer onttrekkingen dan stortingen aan de reserve
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Inleiding
Een goede bereikbaarheid is noodzakelijk voor het functioneren van de provincie Noord-Holland. Niet
alleen economisch, maar ook maatschappelijk. Voor de provincie staat keuzevrijheid van vervoerwijze
voor alle Noord-Hollanders voorop. De ambitie is dat de inwoners en bedrijven van Noord-Holland
zichzelf of hun producten effectief, veilig en efficiënt kunnen verplaatsen, waarbij de negatieve gevolgen van de mobiliteit op klimaat, leefbaarheid, natuur en landschap steeds nadrukkelijk meegewogen
worden. De provincie zet zich in voor het versterken van mobiliteitsopties die hieraan bijdragen, zoals
goede ov-verbindingen, uitstekende infrastructuur voor alle modaliteiten en technologische innovatie.

Samenhang met de
Omgevingsvisie/Omgevingswet

Deelterreinen

De Omgevingsvisie NH 2050 is op 19 november

derdelen van het thema Bereikbaarheid behandeld:

2018 door Provinciale Staten (PS) vastgesteld. Er

2.1. Bijdragen aan mobiliteit

zijn 5 samenhangende ‘bewegingen’ die laten zien

2.2. Verbeteren en aanleggen infrastructuur

hoe omgegaan wordt met de opgaven die op de

2.3. Instandhouden infrastructuur & optimaliseren

samenleving afkomen. Binnen die bewegingen is
een aantal ontwikkelprincipes en randvoorwaarden

In de volgende thema’s worden de verschillende on-

van het gebruik
2.4. OV waarborgen

geformuleerd.
Een aantal daarvan is specifiek van invloed op het

2.1 Bijdragen aan mobiliteit

onderwerp mobiliteit. Met name de bewegingen

De provincie draagt op verschillende manieren bij

‘Metropool in ontwikkeling’ en ‘Sterke kernen, sterke

aan de bereikbaarheid van de inwoners. Dit doet de

regio’s’ kennen een aantal ontwikkelprincipes met

provincie onder andere door het formuleren van be-

betrekking tot mobiliteit. De Omgevingsvisie wordt

leid voor de verschillende mobiliteitsvormen en door

verder uitgewerkt in de agenda Mobiliteit. In de

onderzoek te doen naar nieuwe mobiliteitsontwikke-

agenda Mobiliteit wordt een verdieping gemaakt van

lingen en bereikbaarheidsvraagstukken.

de provinciale visie op mobiliteit binnen de ambities,
ontwikkelprincipes en kritische succesfactoren van

Agenda Mobiliteit

de Omgevingsvisie. Hierin is de ambitie en de koers

Met het gereedkomen van de Omgevingsvisie is ge-

rond mobiliteit verder uitgewerkt en zijn het doel,

werkt aan de uitwerking daarvan voor mobiliteit. De

kaders en randvoorwaarden en oplossingsrichtingen

groei van de economie, inclusief de woningbouwop-

benoemd. Op basis van deze agenda wordt jaarlijks

gave, leidt tot een sterke groei van de mobiliteit. Het

het programma vastgesteld. Het programma omvat

uitgangspunt is een balans tussen de economische

de afwegingskaders en prioritering van onder andere

groei en de leefbaarheid waarbij voor het mobili-

activiteiten voor de fiets, het goederenvervoer, duur-

teitssysteem keuzevrijheid en basisbereikbaarheid

zame respectievelijk slimme mobiliteit, waaronder

centraal staan. De groei van de mobiliteit wordt

verkeersmanagementbeleid, het openbaar vervoer,

opgevangen zodanig dat sprake is van een efficiënte

verkeersveiligheid, en Mobility as a Service. De agen-

mobiliteit. Efficiënt in gebruik van ruimte, tijd en

da Mobiliteit beschrijft daarbij ook de provinciale rol,

energie. Dat is de ambitie van Noord-Holland op het

de maatregelen en concrete projecten. Elke 4 jaar

gebied van mobiliteit.

wordt er een actuele agenda opgesteld.
Deze ambitie is uitgewerkt in 3 thema’s:
1. Een efficiënt mobiliteitssysteem met keuzevrijheid, basisbereikbaarheid, betrouwbaarheid,
robuustheid en overstapmogelijkheden als sleutelwoorden.
2. Een ruimte-efficiënt netwerk met gebiedsgerichte
inpassing in natuur en landschap, vermindering
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van negatieve effecten en meervoudig ruimtege-

In de vorige collegeperiode is de Koers smart mo-

bruik als sleutelwoorden.

bility vastgesteld. Ook zijn middelen beschikbaar

3. Een energie-efficiënt netwerk met circulaire

gesteld voor een uitvoeringsprogramma. Met de

infrastructuur, terugdringen CO2-uitstoot en

Koers wordt gekeken naar de middellange termijn en

stimuleren en faciliteren van schone voertuigen

ook naar de implicaties, waarbij breder wordt geke-

als sleutelwoorden.

ken dan alleen een technologische benadering. De 4
thema’s zijn uitgewerkt in routekaarten die stappen

De ambitie wordt verder uitgewerkt met als speer-

aangeven die de provincie op de genoemde thema’s

punt ‘Samen gebiedsgericht’ waarbij samenwerking

de komende jaren kan nemen. Het gaat hierbij om

met partners, bedrijfsleven en maatschappelijke or-

een adaptief programma dat 2-jaarlijks wordt herijkt.

ganisaties centraal staat. Daarbij worden samenwerkingsverbanden aangegaan en allianties gevormd

Perspectief Fiets

met gedeelde aanpak en rolverdeling.

De belangrijkste doelen voor de provincie zijn het
zich klaarmaken voor de elektrische fiets en de fiets

De 1ste versie van de agenda Mobiliteit wordt na de

naadloos laten aansluiten op het openbaar vervoer,

Statenverkiezingen, rond november 2019, vastgesteld.

zodat de fiets en de fiets in combinatie met het openbaar vervoer een belangrijk deel van de verwachte

Koers smart mobility

mobiliteitsgroei kan gaan opvangen.

Smart mobility betreft de digitalisering van mobiliteit en de nieuwe toepassingen die daardoor

Binnen de bewegingen ‘Metropool in ontwikkeling’

ontstaan. Smart mobility ontwikkelt zich snel. Denk

en ‘Sterke kernen, sterke regio’s’ van de Omgevings-

aan de groeiende populariteit van deelsystemen, de

visie NH 2050 is het belang van de mobiliteit en het

verdere automatisering van rijtaken tot het niveau

versterken van het netwerk van de fiets benoemd. In

dat voertuigen volledig automatisch kunnen rondrij-

het Perspectief Fiets zijn die zaken verder uitgediept

den en de transitie naar nieuwe brandstoffen. Door

in 8 opgaven. In de andere 3 bewegingen van de Om-

deze ontwikkelingen zullen inwoners zich anders

gevingsvisie speelt de fiets ook een - bescheiden - rol.

gaan verplaatsen en zal het werk als wegbeheerder
en concessieverlener voor het openbaar vervoer

Bij projecten van PMI en PMO is de fiets meestal

gaan veranderen.

onderdeel van de (financiële) scope. Voor de periode
2018-2020 is een budget beschikbaar gesteld van

De volgende 4 thema’s zijn onlosmakelijk verbonden

€ 23 miljoen voor het oplossen van fietsknelpunten.

met smart mobility:

Daarvan is € 16 miljoen beschikbaar voor 14 projecten

1. Data zijn steeds belangrijker bij het slim organise-

op het eigen areaal en € 7 miljoen als cofinanciering

ren van mobiliteit.
2. Fysieke en digitale infrastructuur als basisnetwerk voor mobiliteit.
3. Voertuigtechnologie van de vervoermiddelen
waarmee mobiliteit op het netwerk plaatsvindt.
4. Mobiliteitsdiensten (Mobility as a Service) waarmee mobiliteit slim wordt georganiseerd.

voor projecten van derden. Voor 2019-2020 is via de
Kaderbrief 2019 € 16 miljoen beschikbaar voor het
versneld aanleggen van enkele doorfietsroutes die
vallen onder de intentieverklaring Metropolitane
Fietsroutes. Een deel van deze gelden komt als
subsidie voor gemeenten beschikbaar. Voor de doorfietsroute Kennemerland is subsidie aangevraagd
(en toegekend) van het Rijk van € 1,8 miljoen. Om

De Koers smart mobility is opgesteld rond de ge-

te komen tot het ambitiebeeld voor doorfietsroutes

noemde thema’s. Alle thema’s zijn multimodaal, dus

uit Perspectief Fiets is nadere investering nodig. Er

gelden voor auto’s, boten, fietsen, treinen, trams,

is een klein investeringsbudget voor het realiseren

bussen, taxi’s en ook voor nieuwe vormen van vervoer

van fietsparkeervoorzieningen bij R-Nethaltes. Voor

zoals drones, steppen et cetera. Smart mobility grijpt

bushaltes buiten R-Net en voor auto-fiets is geen

dus in op veel aspecten van het mobiliteitsbeleid en

afzonderlijk budget beschikbaar.

kan ook bijdragen aan andere doelstellingen die in de
Omgevingsvisie van de provincie zijn genoemd.
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MaaS/Ketenreis

Regionaal en landelijk OV Toekomstbeeld

MaaS (Mobility as a Service), ofwel mobiliteit als

Binnen verschillende delen van Nederland staat de

dienst, is een onderwerp dat redelijk nieuw is in de

ov-bereikbaarheid onder druk. Voor de provincie

mobiliteitswereld. Het basisidee gaat om de moge-

Noord-Holland geldt dat in stedelijke gebieden het

lijkheid dat een reiziger zelf kan kiezen welke dienst

openbaar vervoer tegen de grenzen van de beschik-

die persoon nodig heeft om ergens te komen. Dat

bare capaciteit aanloopt. In de meer landelijke

kan dan per fiets, taxi, bus, trein, (deel)auto, et ce-

gebieden wordt het een steeds grotere opgave het

tera. Je bestelt zelf via een app op basis van je eigen

openbaar vervoer rendabel aan te bieden met een

wensen en budget.

acceptabel kwaliteitsniveau. De verschillende ruimtelijke en economische ontwikkelingen hebben een

In en rond Amsterdam lopen eerste proeven hiermee

sturende rol op de gevraagde verbeteringen in het

en in het voorjaar start een grootschalige pilot

ov-systeem. Hierom is er gestart met de regionale

rondom de Zuidas. Er bestaan veel eindbeelden; een

uitwerking van het OV Toekomstbeeld 2040 voor

dominant beeld is een omgeving, waarin mensen

de provincies Noord-Holland en Flevoland. Deze

niet langer een voertuig bezitten maar delen. Dit

regionale uitwerking, waarbij regiopartijen zoals

zou ervoor kunnen zorgen, dat er in totaal minder

gemeenten, NS, ProRail, Schiphol, I&W en Rover

voertuigen nodig zijn om iedereen te verplaatsen.

worden betrokken, is onze input voor het landelijke

Op dit moment leveren proeven nog niet op dat er

OV Toekomstbeeld en is het vervolg op het Regionale

minder voertuigen nodig zijn maar juist meer, om

OV Ambitiebeeld 2040 dat voor beide provincies in

een interessant aanbod te kunnen bieden. De bedoe-

2016 is vastgesteld.

ling is dit jaar met een perspectief op MaaS te komen
met een eerste uiteenzetting van de betekenis voor

Het Regionaal OV Toekomstbeeld is een regionaal

de provincie. MaaS is nu 1 van de 4 pijlers in de Koers

gedragen en realistisch beeld op het openbaar ver-

smart mobility.

voer in 2040. Dit beeld geldt voor heel NoordHolland en Flevoland waarbij het totale ov-net-

Ketenreis is een term die meerdere dossiers raakt.

werk moet worden gezien als 1 goed functionerend

Het gaat dan om het creëren van een soepele keten

systeem (deur-tot-deur/ketenreis). Het doel is om te

op het moment dat een reiziger op pad gaat. Als

komen tot een voorkeursnetwerk voor het totale ov,

iemand met de fiets naar het station gaat, de fiets

op te stellen voor het jaar 2040 voor heel Noord-Hol-

daar stalt, vervolgens naar de trein loopt en met de

land en Flevoland. Dit koersdocument moet richting

trein naar een volgend station reist en daar weer met

geven aan toekomstige ontwikkelingen rond het

een bus naar zijn werk gaat, vormt dit een keten van

ov-systeem en de (basis)bereikbaarheid van de regio

vervoerwijzen en -keuzes. Om de ov-systemen zo

en de verschillende deelregio’s borgen, ook in samen-

aantrekkelijk mogelijk te maken, wordt het verbete-

hang met het landelijke OV Toekomstbeeld. Deze

ren van de keten als belangrijk onderwerp gezien. Op

uitwerking zal waar mogelijk leiden tot voorstellen

dit moment is er geen beleidsdocument voor inzet

voor concrete maatregelen en ook vragen voor ver-

door de provincie op de ketenreis. Wel zijn er allerlei

volguitwerkingen formuleren.

projecten die hieraan bijdragen, zoals fietsparkeren
bij stations, bus-trein overstappen in concessies

In december 2018 is het basisdocument opgeleverd.

et cetera. In de agenda Mobiliteit wordt ketenreis

Dit document vormt het vertrekpunt voor het totale

genoemd als 1 van de speerpunten voor de komende

proces en gaat onder meer in op ambitie, doel, scope,

tijd. Inzet is om komend jaar een beleidsdocument

ontwerpfilosofie, afweegkader en onderliggende

op te stellen dat vorm moet geven aan de ambitie

analyses van het Regionaal OV Toekomstbeeld 2040.

op dit onderwerp. Dit dient een beeld te schetsen

Eind maart 2019 worden 3 ov-netwerkvarianten op-

hoe bepaalde reizen/reismogelijkheden verbeterd

geleverd waarin regionale doelstellingen en ambities

kunnen worden, zodat de reiziger een beter product

zijn verwerkt (extreme perspectieven, die hoekpun-

ervaart.

ten van het speelveld vormen). Hierna wordt doorgewerkt om via 2 realistischer ov-netwerkalternatieven
uiteindelijk te komen tot het ov-voorkeursnetwerk.
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b. Uitvoeringsregeling gedragsbeïnvloeding ver-

2019 te hebben om deze aan de BO MIRT Noordwest

keersveiligheid: gemeenten (met uitzondering

tafel met het Rijk te kunnen bespreken.

van het gebied van de Vervoerregio Amsterdam), verenigingen, stichtingen, bedrijven

Tijdens het proces wordt afstemming gezocht met

en anderen kunnen jaarlijks subsidie (100%)

het landelijke traject, al is nog onduidelijk hoe dat

aanvragen voor verkeerseducatieprojecten die

er uit gaat zien. Doel is de uitkomsten aan de BO

verkeersveilig gedrag bevorderen van scholie-

MIRT Noordwest tafel 2019 met het Rijk te kunnen
bespreken en waar mogelijk (vervolg)afspraken te

ren uit het basis- of voortgezet onderwijs.
3. Kennisrol - Als kennispartner delen wij kennis via

maken. De regionale uitwerking moet ook de basis

Interprovinciaal overleg (IPO), Landelijk Overleg

vormen bij actualisering van regionale en lokale

Verkeersveilig Gedrag (LOVG) en het Provinciaal

beleidsvisies en plannen en zal na vaststelling daarin
zijn doorwerking krijgen.

Verkeer en Vervoerberaad (PVVB-overleg).
4. Vertegenwoordigende rol naar rijksoverheid - Als
vertegenwoordiging van de regio is verkeersvei-

Verkeersveiligheid

ligheid 1 van de onderwerpen die we met het Rijk

Vanuit de Omgevingsvisie streven we naar een

bespreken.

goede balans tussen leefbaarheid en economische
ontwikkeling. Om ruimte te kunnen bieden aan

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer corridor

ruimtelijk-economische groei, dienen de verkeers

Amsterdam-Alkmaar en Openbaar Vervoer Schip-

netwerken binnen onze provincie veilig te zijn en

hol-Amsterdam-Almere-Lelystad

gebruikt te worden.

De projecten Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) corridor Amsterdam-Alkmaar en Open-

De rollen en instrumenten die de provincie hier mo-

baar vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad

menteel voor inzet zijn:

(OV SAAL) maken onderdeel uit van het landelijke

1. Rol als wegbeheerder - Als wegbeheerder van het

PHS. Het programma is er op gericht op de drukste

provinciale wegennet is de provincie verantwoor-

corridors van het land 6 intercity’s en 6 sprinters per

delijk voor het beheer en de doorontwikkeling

uur te laten rijden. Ook wordt meer ruimte gecreëerd

van ons netwerk. Wij investeren hiervoor in de

voor het goederenvervoer. Het resultaat is een kwa-

ontwikkeling van ons netwerk van provinciale

litatief hoogwaardiger treinproduct (elke 10 minuten

wegen, busbanen en fietspaden. Hierbij hanteren

een trein) en een robuustere dienstregeling.

we de Investeringsstrategie Noord-Hollandse
infrastructuur om knelpunten en maatregelen te

Zowel in de beweging ‘Metropool in ontwikkeling’ als

identificeren en te prioriteren.

in ‘Sterke kernen, sterke regio’s’, zoals benoemd in de

2. Stimulerende rol - Als subsidieverlener draagt de

Omgevingsvisie, wordt het belang van een kwalita-

provincie bij om investeringen in verkeersveilig-

tief hoogwaardig mobiliteitssysteem benoemd. Het

heid bij gemeenten en regionale partners moge-

gaat om een systeem dat mee kan groeien met de

lijk te maken of te versnellen. Sinds de invoering

verstedelijking van de metropool en daarnaast ook

van de gebundelde brede doeluitkering in 1998

een goede bereikbaarheid van de metropool vanuit

heeft de provincie 2 programma’s opgesteld die

de omliggende regio’s garandeert. De realisatie van

de verkeersveiligheid van de provincie ten goede

PHS op de corridor Amsterdam-Alkmaar en OV SAAL

komen, namelijk:

draagt hier in belangrijke mate aan bij.

a. Uitvoeringsregeling kleine infrastructuur
Noord-Holland: gemeenten en waterschap-

De kostenraming voor de PHS corridor Amster-

pen (met uitzondering van het gebied van de

dam-Alkmaar valt fors hoger uit dan oorspronkelijk

Vervoerregio Amsterdam) kunnen jaarlijks

ingeschat. Dit geldt met name ten aanzien van

subsidie (50%) aanvragen voor kleine infra-

het opstelterrein voor sprinters in Uitgeest en het

structurele projecten die bijdragen aan de

opstelterrein voor intercity’s in Heerhugowaard.

verbetering van de verkeersveiligheid van de

Kans is aanwezig dat 1 van de opstelterreinen wordt

omgeving.

geschrapt of dat beide opstelterreinen worden
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verkleind. Momenteel wordt in opdracht van het

Daarom werken in het programma ‘Samen bouwen

ministerie van I&W door NS en ProRail onderzoek

aan bereikbaarheid’ Rijk en regio samen aan de

uitgevoerd naar mogelijke besparingen. De provin-

bereikbaarheids- en woningbouwopgaven binnen

cie zal dit proces de komende tijd nauwgezet volgen

de MRA. Het programma bestaat uit 4 programma-

en vanuit de rol van belangenvertegenwoordiger

lijnen:

van gemeenten - waar nodig - bij de verantwoor-

1. Zuidwest Amsterdam/Schiphol/Hoofdorp - In

delijken voor het spoor aandringen op een goede

deze programmalijn voeren Rijk en regio een

oplossing.

MIRT-onderzoek uit naar de integrale bereikbaarheid van de zuidwestkant van Amsterdam vanaf

MIRT

2030/2035. Het eindproduct van dit MIRT-on-

Het MIRT is een investeringsprogramma van de

derzoek is een ontwikkelstrategie Zuidwest

rijksoverheid onder verantwoordelijkheid van de mi-

Amsterdam/Schiphol 2022-2040 met een adaptief

nister van I&W. Het programma bevat projecten en
programma's van de ministeries van I&W, EZK en BZK

stappenplan.
2. Netwerken, ringen en stad - Binnen deze pro-

en heeft een voortschrijdend karakter. De planperio-

grammalijn wordt gewerkt aan het versterken

de bedraagt 4 jaar, met een doorkijk naar 10 jaar.

van de concurrentiekracht van de MRA door
het aanpakken van bereikbaarheidsopgaven in

In het MIRT zijn de projecten opgenomen waarvoor

samenhang met de verstedelijkingsopgave. De

het Rijk primair verantwoordelijk is. Daarnaast kan

corridor Amsterdam-Hoorn, Rottepolderplein,

de regio een beroep doen op de rijksoverheid voor

Bereikbaarheid Bollenstreek-Haarlemmermeer

medefinanciering van grote regionale infrastructuur-

(Duinpolderweg), verbinding A8/A9 en het 5e/6e

projecten. Ook deze komen terug in het MIRT-over-

spoor Amsterdam worden in de ontwikkelper-

zicht. Het gaat om alle projecten en opgaven op het
snijvlak van Rijk en regio.

spectieven meegenomen.
3. Stedelijke bereikbaarheid - Binnen deze programmalijn werken Rijk en regio op basis van een

Jaarlijks vindt een bestuurlijk overleg plaats tussen

Actieprogramma stedelijke bereikbaarheid samen

Rijk en Metropoolregio Amsterdam (MRA) in het

met als doel de groei van de woon-werk-autopen-

kader van het MIRT. De provinciale belangen worden

del te beperken en huidige bereikbaarheidsknel-

ingebracht via de regionale MIRT-werkgroep. De
regionale afstemming en samenwerking vindt vooral

punten in stedelijk gebied op te lossen.
4. Slimme en duurzame mobiliteit - Binnen deze

plaats via de platforms Mobiliteit, Ruimte en Econo-

programmalijn geven Rijk en regio gezamenlijk

mie van de MRA.

uitvoering aan een slim en duurzaam pakket aan
maatregelen dat bijdraagt aan het oplossen van

Het gebiedsgericht programma ‘Samen bouwen

nationale en regionale knelpunten in de MRA.

aan bereikbaarheid’
De MRA is een (internationaal) aantrekkelijke regio

De eerste 2 programmalijnen richten zich op de lange

met een groeiende economie. De nabijheid en bereik-

termijn en ontwikkelpaden. De laatstgenoemde

baarheid van grootstedelijke economische vesti-

2 programmalijnen hebben een korte termijn en

gingsmilieus in combinatie met een aantrekkelijke

richten zich meer op concrete maatregelen. Het Be-

woon-, werk- en leefomgeving zijn hiervoor essenti-

stuurlijk Overleg MIRT Noordwest Nederland stelt op

eel. Voor het versterken van deze vestigingsmilieus

hoofdlijnen kaders voor het programma. Het bepalen

en leefomgevingen is een combinatie van inspannin-

van de strategische opgaven, gebiedsgerichte afwe-

gen op het gebied van onder andere bereikbaarheid,

gingen en bestuurlijke sturing op het programma

infrastructuur en ruimtelijke ordening nodig. De

vindt plaats in de programmaraad.

urgentie is hoog. In de regio ligt nu een woningbouwopgave voor 250.000 nieuwe woningen tot 2040.

MIRT-verkenning corridor Amsterdam-Hoorn

Een goed functionerend verkeerssysteem is nodig om

Het doel van het project is het verbeteren van de

de dagelijkse deur-tot-deur verplaatsingen binnen de

bereikbaarheid in de corridor Amsterdam–Hoorn om

MRA (het ‘daily urban system’) te faciliteren.

daarmee een bijdrage te leveren aan de ambities van
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Rijk en regio, zoals het versterken van de econo-

in Noord-Holland is in april 2018 opgeleverd. Het

mische concurrentiepositie en het zorgen voor een

onderzoek beveelt aan een kernnet goederenvervoer

aantrekkelijke leefomgeving. Dit doet de provincie

over water aan te wijzen, en hiervoor delen van het

met een multimodale aanpak (hoofdwegennet,

provinciale vaarwegennet op te waarderen naar

onderliggende wegennet, spoor, fiets en mobiliteits-

CEMT-klasse IV voor schepen met een afmeting van

managementmaatregelen). Hiermee wordt tevens

80-105 meter lengte, 9,5 meter breedte en 3 meter

ingezet op het faciliteren van de gewenste bereik-

diepgang (beladen). De vraagt rijst nu wat de gevol-

baarheid voor belangrijke woningbouwopgaven bij

gen van deze opwaardering zijn, indien de provincie

openbaar-vervoer-knooppunten in de Metropoolre-

besluit hiertoe over te gaan.

gio Amsterdam (Zaanstad en Purmerend) en Hoorn.
Om de groei van het verkeer in de metropool in

De provincie heeft opdracht gegeven voor een

goede banen te leiden moet worden geïnvesteerd

vervolgonderzoek om inzicht te krijgen in de kosten,

in alle verkeersnetwerken, het regionaal ov en fiets

baten, risico’s en haalbaarheid, wanneer zou worden

netwerk en auto, waarbij de grotere behoefte aan

besloten het beoogd kernnet aan te passen naar

ruimte voor regionaal verkeer boven interregionaal

CEMT IV. In dit onderzoek is een constructieve dia-

en doorgaand verkeer wordt gefaciliteerd.

loog met de belangrijkste stakeholders en omgeving
voorzien. Het onderzoek richt zich op het aantrekken

De uitdaging voor 2019 is om de principeafspraak

van nieuwe ladingstromen, het technisch formu-

in het BO MIRT van 22 november om te zetten in

leren van knelpunten in het kernnet, oplossingen

een definitief multimodaalpakket, een sluitende

daarvoor, en de kosten en baten hiervan. Daarnaast

financiële dekking en een bestuursovereenkomst.

worden subsidiemogelijkheden verkend en beleids-

Dit op basis van besluiten over het Voorkeursalter-

doelstellingen geformuleerd.

natief voor het hoofdwegennet (Rijk), planstudies
AVANT-N516 en Guisweg (trekker Vervoerregio Amsterdam) en inpassingsmaatregelen.

2.2 Verbeteren en aanleggen
infrastructuur
Naast het bijdragen aan de mobiliteitsvragen werkt

Goederenvervoer over water

de provincie ook aan het verbeteren van de bestaan-

De provincie investeert in haar vaarwegen om deze

de infrastructuur en legt nieuwe infrastructuur aan

op peil te houden, levert met haar centrale bediening

waar dit nodig is. Dit om de bereikbaarheidsvraag

van bruggen en sluizen en haar inzet op projecten als

van de gehele provincie te waarborgen.

de ‘Blauwe Golf ’ een bijdrage aan de doorstroming
op het water en heeft met € 58 miljoen een bijdrage

Programma Bereikbaarheid Waterland

geleverd aan de nieuwe zeesluis bij IJmuiden. De

In 2017 en 2018 heeft een co-creatieproces plaatsge-

provincie wil vooruit blijven kijken en vraagt zich af

vonden met de Dorpsraad van Broek in Waterland

welke trends en ontwikkelingen op haar afkomen.

om een oplossing te zoeken voor de drukke N247 die

Hiervoor wordt gewerkt aan het Mobiliteitsbeeld

door het dorp loopt. Uit deze studie en de bijbe-

Noord-Holland, als onderdeel van de Omgevingsvisie

horende maatschappelijke kosten-batenanalyse

van de provincie Noord-Holland. Vervoer over water

is gebleken dat een bovengrondse oplossing het

is een efficiënte manier om goederen te transporte-

verkeersprobleem niet zal oplossen. De ondergrond-

ren. Waar wegen dichtslibben door een teveel aan

se oplossingen zijn wel robuust maar daarvoor is nu

verkeer, bieden de waterwegen vaak nog voldoende

niet voldoende budget.

capaciteit. Daarnaast is vervoer over water milieuvriendelijk en veilig.

Kop van Noord-Holland
In de kop van Noord-Holland neemt de provincie

Onderzoek toekomst van het goederenvervoer.

deel in het programma De Kop Werkt! waarbinnen

De provincie heeft onderzoek laten uitvoeren

ook bereikbaarheid als opgave is geformuleerd.

naar de trends en ontwikkelingen in het vervoer

De bereikbaarheid naar en door Den Helder is een

over water (bulk, container, beroepscharter). Het

opgave uit het huidige coalitieakkoord. Deze beide

rapport Toekomst van goederenvervoer over water

opgaven zijn samengebracht als 1 opgave waarbij
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de bereikbaarheid gebiedsgericht wordt benaderd

leefbaarheid beschouwd blijven worden. Gemeenten

in samenwerking met de 4 gemeenten in de Kop en

willen meer woningen bouwen dan waar vanuit de

Rijkswaterstaat. Voor de bereikbaarheid in de Kop is

prognoses behoefte aan is. Zonder toename van

binnen het programma gekeken naar alle modalitei-

werkgelegenheid zullen meer woningen toch leiden

ten. Ten aanzien van goederenvervoer over water is

tot toename van inwoners die zullen gaan reizen

onderzoek uitgevoerd naar het gehele provinciale

naar de regio Amsterdam, waar de werkgelegenheid

netwerk.

is. Op het huidige wegennet (Ring Alkmaar en A9)

Voor de provincie is de autobereikbaarheid in Den

zal dit de al bestaande problemen/knelpunten nog

Helder en naar Texel de grootste uitdaging in de Kop.

meer vergroten. De provincie is primair verantwoor-

De provincie is hier wegbeheerder van de N250 maar

delijk voor de provinciale infrastructuur en heeft dan

de oplossing voor de lange termijn zal samen met de

ook de N242 als een van de belangrijkste provinciale

gemeente Den Helder, haven, marine en TESO en in

ontsluitingswegen van het gebied als trajectstudie

samenhang met de ontwikkeling en uitbreiding van

opgenomen in het PMI.

de haven en marine tot stand moeten komen.
Ontwikkelingen rondom de N201
Daarnaast is de provincie betrokken bij de havenont-

De N201 ligt in een hoogdynamisch gebied ten zui-

wikkeling en is er een samenwerkingsagenda met de

den van Schiphol. Er dienen zich veel ruimtelijke en

gemeente. De N250 scoort slecht op leefbaarheid en

economische ontwikkelingen aan op het gebied van

doorstroming in de Investeringsstrategie Noord-

woningbouw en (logistieke) bedrijvigheid gelieerd

Hollandse infrastructuur, deze weg is dan ook in het

aan de Omgevingsvisie. In dit gebied zijn veel grote

PMI opgenomen als project. Volgens de analyse van

partijen actief, zoals de provincie, de Vervoerregio

de Investeringsstrategie Noord-Hollandse infra-

Amsterdam (VRA), de gemeenten Haarlemmermeer

structuur is er geen noemenswaardige opgave op

en Aalsmeer en de Schiphol Group.

de provinciale wegen in de Kop van Noord-Holland
behalve op de N250 in Den Helder.

De provincie heeft met de VRA, Haarlemmermeer
en Schiphol de handen ineengeslagen om de ver-

Infra regio Alkmaar

schillende verweven knelpunten in het gebied van

Nadat in 2014 is besloten om af te zien van de op-

de A4-N201-N196 integraal te benaderen. Hierbij

waardering van de westelijke randweg van Alkmaar

wordt gedacht aan logischer dimensionering van de

(N9) is in samenspraak met de gemeente Alkmaar

wegenstructuur, het sluiten van de HOV-ring rond

ter besteding van de voor deze opwaardering

Schiphol en fietsbereikbaarheid. Deze studie zal re-

gereserveerde € 60 miljoen een pakket maatregelen

sulteren in een gedragen integrale Gebiedsvisie voor

samengesteld: Investeringspakket Bereikbaarheid

de mobiliteit in de Kruiswegcorridor, met aandacht

Alkmaar (IPB Alkmaar). Dit budget is grotendeels

voor de ruimtelijke en economische ontwikkelingen.

besteed aan de aansluiting A9-Heiloo en de N243

Een concreet voorbeeld hiervan is de Ongestoord Lo-

Noordervaart. Daarnaast wordt ook in de provinciale

gistieke Verbinding Greenport Aalsmeer (OLV) waar

Omgevingsvisie het belang van een goede bereik-

voor Royal Flora Holland een hindervrije verbinding

baarheid van Alkmaar aangegeven. Dit betreft de

voor arriverend en vertrekkend vrachtverkeer van de

Ring Alkmaar die ook een belangrijke rol speelt voor

N231 en naar de N201 zal worden gerealiseerd.

het doorgaand verkeer om de stad. Voor de komende tijd is de grootste opgave de regio bereikbaar te

De provincie Utrecht is gestart met een studie ‘Toe-

houden ondanks de woningbouwplannen van de ge-

komst N201’. Deze verkeersstudie is er op gericht om

meenten Alkmaar, Langedijk en Heerhugowaard, die

de knelpunten in de Utrechtse N201 op te lossen. Uit

weliswaar binnenstedelijk bouwen en/of verdichten

de studie moet ook blijken in hoeverre de oplossin-

rondom OV-knooppunten, maar wel bouwen met

gen van invloed zijn op de N201 in Noord-Holland.

parkeergelegenheid.

De provincie is actief betrokken bij de studie en
adviseert Utrecht in de ambtelijke en bestuurlijke

Van belang is dat de woningbouwwensen van de

stuurgroepen.

gemeenten in relatie met de bereikbaarheid en
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Het project Duinpolderweg

Verbinding A8-A9

Om de verkeersafwikkeling, de leefbaarheid en de

Het doel van de Verbinding A8-A9 is het verbeteren

ruimtelijke kwaliteit van de Duin- en Bollenstreek

van de leefbaarheid in Krommenie/Assendelft en het

te verbeteren, is op verzoek van lokale bestuurders

verbeteren van de bereikbaarheid tussen de IJmond

in 2007/2008 door de provincies Zuid-Holland en

en Zaanstreek. Een belangrijk gegeven daarbij is dat

Noord-Holland het initiatief genomen voor de bereik-

de A8-A9 wegverbinding het UNESCO Werelderf-

baarheidsstudie grensstreek. Inmiddels werken zij

goed Stelling van Amsterdam kruist. De provincie is

met partners samen aan - onder meer - het verbete-

eerstverantwoordelijke (siteholder) voor het behoud

ren van de verkeersrelatie tussen de N206 en de A4.

van dit werelderfgoed. Een van de grootste opga-

Om tot een voorlopig voorkeursalternatief te komen

ven bij de aanleg van de wegverbinding is dan ook

zijn in de planstudiefase 7 alternatieven onderzocht

te zorgen dat de wegverbinding zo goed mogelijk

als mogelijke oplossing. In de 2de helft van 2018 is

wordt ingepast in het landschap van de Stelling van

door de bevoegde gezagen van beide provincies het

Amsterdam.

voorkeursalternatief Duinpolderweg vastgesteld,
bestaande uit 1 hoofdtracé en 2 deeltracés. De tracés

Het project Verbinding A8-A9 is een gezamenlijk

komen te liggen op het grondgebied van beide pro-

initiatief van de IJmondgemeenten, Zaanstad,

vincies en de gemeenten Haarlemmermeer, Hillegom

Uitgeest, Vervoerregio Amsterdam en de provincie

en Lisse. Voor het grondgebied van de provincie

Noord-Holland. Rijkswaterstaat is betrokken vanuit

Noord-Holland ligt het bevoegd gezag bij GS. Voor

haar verantwoordelijkheid voor het rijkswegennet.

Zuid-Holland zijn dit PS.

In een samenwerkingsovereenkomst met de partners uit 2014 zijn afspraken gemaakt over de wijze

HOV Noordwijk-Schiphol

van werken. Inmiddels is het ministerie van OCW

In 2008 is de bereikbaarheidsstudie grensstreek,

eveneens betrokken, vanwege het dilemma van het

naar de verbetering van de verkeersafwikkeling en

behoud van het werelderfgoed.

verkeersproblematiek in de grensstreek tussen Zuiden Noord-Holland uitgevoerd. Uit deze studie zijn

De provincie Noord-Holland treedt op als bevoegd

het project Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollen-

gezag voor de Verbinding A8-A9 mede namens de

streek (Duinpolderweg) en het project HOV Noord-

initiatiefnemers. Begin 2019 is het Plan van Aanpak

wijk-Schiphol voortgekomen. Op het Noord-Holland-

voor de fase van het landschapsplan vastgesteld.

se grondgebied betekent dit een busbaan tussen het

In het najaar van 2019 is de oplevering van het

eindpunt van de huidige lijn 397 in Nieuw-Vennep

landschapsplan voorzien, waarna de bestuurlijke

en de nog aan te leggen lage HOV-brug over de

besluitvorming kan starten.

ringvaart tussen Lissebroek en het Sportlaangebied
in Lisse.

2.3 In stand houden infrastructuur en
optimaliseren gebruik netwerk

In Noord-Holland hebben GS in hun laatste coalitie-

De provincie Noord-Holland is eigenaar en beheerder

akkoord een duidelijke koppeling gelegd tussen de

van een intensief gebruikt infrastructuurnetwerk

projecten HOV Noordwijk-Schiphol en Duinpolder-

van wegen, vaarwegen, fietspaden en openbaarver-

weg, omdat beide projecten bijdragen aan de verbe-

voersbanen. Dit betreft circa 614 kilometer wegen,

tering van de bereikbaarheid van de Bollenstreek.

246 kilometer vaarwegen, 384 kilometer fietspaden
en 49 kilometer openbaarvervoersbanen met daarbij

In het project wordt naast de 2 provincies Noord-

554 kunstwerken, waarvan 65 beweegbare brug-

Holland en Zuid-Holland samengewerkt met de ge-

gen (inclusief pontjes en sluizen), 4 ecoducten en 2

meenten Lisse, Haarlemmermeer, Noordwijk en

tunnels. Het beheren van deze provinciale kapitaal-

Teylingen, de Vervoerregio Amsterdam en het Samen-

goederen is een provinciale kerntaak. Hierbij wordt

werkingsorgaan Holland-Rijnland. De provincie heeft

ook gebruikt gemaakt van een verkeerscentrale en

in het project een initiërende en uitvoerende rol.

brugbediencentrale. Onderdeel van de beheertaak is
de wettelijke zorgplicht en provinciale ambitie om de
kapitaalgoederen volgens afgesproken kwaliteitsei-

69

b. Mobiliteit | Overdrachtsdossier 2019

Bijlage 1

sen in stand te houden door middel van onderhoud

efficiënter gewerkt en wordt de hinder voor de

en vervanging. Hiermee wordt kapitaalvernietiging

omgeving geminimaliseerd. Speciale aandacht bij

voorkomen. De provincie Noord-Holland is sinds 2015

nieuwbouw is het meerjarig ramen en begro-

gecertificeerd beheerder conform de internationale

ten van het onderhoudsbudget als gevolg van

norm voor Assetmanagement ISO 55001.

areaaluitbreiding. Ook de geplande kasuitgaven
behoeven specifieke aandacht. Met de invoering

Om de 4 jaar wordt door de directie Beheer en Uit-

van de gebiedscontracten wordt een groot deel

voering een Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen

van de onderhoudsprogrammering vast en varia-

(NIKG) opgesteld. Op dit moment wordt gewerkt

bel onderhoud door de opdrachtnemer opgesteld.

aan de nieuwe NIKG 2020, waarbij de naam wordt

De vervangingsinvesteringen worden nog steeds

veranderd in Strategisch Assetmanagement Plan+,

door de provincie geprogrammeerd.

kortweg SAMP+. Het SAMP+ geeft onder meer
inzicht in enerzijds de relaties die de provincie met

Belangrijkste wijzigingen in de huidige bestuur-

belanghebbenden heeft, welke wet- en regelgeving

speriode (2015-2019)

van toepassing is, welke assetmanagementdoelstellingen zij nastreeft, welk beleid gevoerd wordt ten

Toename van areaal

aanzien van onze kapitaalgoederen en anderzijds

De N23 Westfrisiaweg is eind 2018 in gebruik geno-

de financiële consequenties hiervan met betrekking

men. Vanaf 2018 worden de eerste bruggen en slui-

tot het beheer van deze kapitaalgoederen die vallen

zen in Noord-Holland vanuit 1 centrale plek bediend.

binnen de openbare ruimte met maatschappelijk

Op deze centrale worden tot en met 2020 in totaal

nut. Daarbij zijn op dit moment de maatschappelijke

44 bruggen en sluizen in Noord-Holland aangesloten.

ontwikkelingen ten aanzien van verduurzaming,

Ook zijn de N244 en N207 verdubbeld, is het ecoduct

klimaatadaptatie, biodiversiteit en burgerparticipa-

op de Zeeweg en de busbaan HOV-Velsen aangelegd

tie relevant.

et cetera. Om dit te onderhouden is voor de areaaluitbreiding de huidige bestuursperiode extra budget

Belangrijkste activiteiten en provinciale budget-

voor beheer en onderhoud ter beschikking gesteld.

ten uit de begroting 2019
•

•

Multidisciplinaire gebiedscontracten voor vast

Veilig werken

en variabel onderhoud - De provincie zet in op

De grond-, weg- en waterbouwsector (GWW) is

efficiënt beheer en onderhoud door middel van

wat betreft (dodelijke) ongevallen een van de minst

de gebiedsgerichte aanpak. Gebiedsgericht

veilige sectoren in Nederland. Als opdrachtgever

werken beoogt een samenhangende en op maat

heeft de provincie een verantwoordelijkheid voor de

gemaakte aanpak van beheer en onderhoud. 6

veiligheid in de keten. Een proactieve invulling van

gebiedscontracten zijn gefaseerd in de periode

onze verantwoordelijkheid wordt geambieerd. Een

2015-2018 in de markt gezet en in uitvoering ge-

programma Veiligheid is in 2017 gestart en richt zich

gaan. Met deze contracten wordt een groot deel

op alle aspecten in de keten studiefase-planfase-re-

van het vast en variabel onderhoud van de pro-

alisatie-beheer. Het zwaartepunt ligt bij de realisatie

vinciale infrastructuur door de gebiedsaannemer

en het beheer. Gestarte inspanningen op het gebied

uitgevoerd. De gebiedscontracten bieden ruimte

van veiligheid, zoals safety walks en workshops,

om flexibel en eenvoudig kleine aanpassingen

worden voortgezet en uitgebreid met activitei-

aan het areaal te doen, garanderen een constan-

ten om veiligheid fundamenteel in de processen,

te kwaliteit van het onderhoud, en bieden een

opdrachtverlening, monitoring en rapportages te

context waarbinnen de marktpartij innovatieve

borgen (veiligheidsmanagement).

(met name duurzame) producten en werkwijzen

•

Machinerichtlijn (MRL) - In MRL-wetgeving is

kan demonstreren. De contractduur van een

veilig gebruik van machines door gebruikers en

gebiedscontract is 10 jaar, waarbij de prestaties

onderhoudspersoneel beoogd. Om de kunstwer-

vooraf zijn vastgelegd en in lijn zijn met de NIKG.

ken zo efficiënt mogelijk aan de MRL te laten

PMI-PMO - Door zowel (ver)nieuwbouw als on-

voldoen is een uitvoeringsprogramma opge-

derhoudsprojecten gelijktijdig uit te voeren wordt

steld, dat loopt tot 2026. Dit programma kon
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•

Chroom-6 - In 2018 is tijdens een onderzoek

budget. Daarom is bij de Kaderbrief 2017 budget

vastgesteld dat in oude verflagen van ongeveer

van € 11,8 miljoen beschikbaar gesteld. Met

de helft van de beweegbare kunstwerken van

relatief eenvoudige maatregelen zijn in 2017 en

de provincie chroom-6 voorkomt. Er is dan ook

2018 de quickwins uitgevoerd. In de komende

geconcludeerd dat chroom-6 veelvuldig voorkomt

jaren zullen de grotere, complexere maatregelen

in (oude) verflagen van stalen onderdelen van de

worden uitgevoerd. Hierbij wordt zoveel mogelijk

provinciale assets en niet alleen bij beweegbare

de combinatie gezocht met het project Centrale

kunstwerken. Chroom-6 kan gevaarlijk zijn voor

Afstandsbediening Bruggen en Sluizen (CAB) en

de gezondheid, met name voor het onderhouds-

het reguliere onderhoud.

personeel. Hierdoor zijn meerkosten aan het

Cybersecurity - De digitale samenleving stelt ei-

onderhoud verbonden: extra beheersmaatregelen

sen aan de informatiebeveiliging van de gebruikte

tijdens de uitvoeringsfase en extra onderzoeks-

systemen van het provinciaal areaal: verkeersre-

kosten in de voorbereidingsfase.

gelinstallaties (VRI’s), tunnels en bruggen. Voor
de Verkeerscentrale Hoofddorp en de weg-

Biodiversiteit

kantsystemen zoals VRI’s en camera’s zijn externe

Het verbeteren van de biodiversiteit bij provinciale

deskundigheid en aanvullende beveiligingsmaat-

(vaar)wegen krijgt steeds meer aandacht. Zo is

regelen nodig. Ook is voor de Abdijtunnel een

het inmiddels een uitgangspunt dat waar mogelijk

cybersecurityplan opgesteld. Bij het inrichten van

natuurvriendelijke oevers en faunaverbindingen bij

de bediencentrale voor beweegbare kunstwerken

de infrastructurele projecten worden aangelegd.

in Heerhugowaard is rekening gehouden met de

Ook is voor de provinciale (vaar)wegen een Uitwer-

nieuwste cybersecurity-eisen. In 2019 wordt een

kingsnota groenzone provinciale infrastructuur

adviseur met de expertise ‘informatiebeveiliging

vastgesteld. Hierin is per (vaar-)weg aangegeven

van operationele technologie’ door de provincie

hoe de inrichting van de groenzones verbeterd kan

aangesteld. Als onderdeel van de plannen om een

worden. In de periode 2019-2023 zullen minimaal 2

eventuele cyberaanval op de beide bediencen-

(vaar)wegen per jaar worden aangepakt, waarbij

trales af te slaan, is daarnaast het voornemen

uitgangspunt is dat die wegen worden gekozen waar

om de beide bediencentrales te koppelen aan het

de meeste landschappelijke en biodiversiteitswinst

Security Operations Center van Rijkswaterstaat.

te behalen is. Dit onderwerp heeft veel samenhang
met het onderdeel verbinden en ontsnipperen in het

Verontreinigingen
•

PFAS - In het gebied Noord-Holland Zuid, omge-

dossier Groen, voor de onderdelen daaruit die over
ons eigen areaal gaan.

ving Schiphol, is de afgelopen jaren de chemische
stof PFOS, behorende tot de stofgroep PFAS, in de

De meest waardevolle bermen worden momenteel

grond aangetroffen. De provincie en de gemeen-

ecologisch beheerd. Zowel landschappelijk als vanuit

te Haarlemmermeer hebben hiervoor beleid

het oogpunt van biodiversiteit is er verbetering

vastgesteld, maar er is nog geen landelijk beleid

mogelijk bij het onderhouden van provinciale ber-

geformuleerd. Op verzoek van de provincie heeft

men. Kenmerk hiervan is dat er per maaironde altijd

het Rijk hiervoor eind 2018 een werkgroep inge-

circa 15-30% van het areaal ongemaaid blijft staan.

steld. Aangetroffen PFAS-verontreiniging kan veel

De overige delen worden gefaseerd in tijd en plaats

kosten met zich meebrengen. Een mogelijk depot

gemaaid zodat er hoogteverschillen, en daarmee

in de Haarlemmermeer vormt de oplossing voor

luwteplekken, ontstaan. De eerste pilots worden nu

het meest getroffen project, HOV Schiphol-Oost,

uitgevoerd; de resultaten daarvan zijn veelbelovend.

maar niet voor de overige projecten. Daarnaast
worden extra kosten voor het baggeren van

Verduurzaming Infrastructuur en klimaatadap-

sloten verwacht, omdat beheerder Waternet de

tatie

opdracht om sloten voor de provincie te baggeren

In 2016 is de provincie Noord-Holland een program-

heeft teruggegeven. In het milieudossier is nadere

ma Transitie Energie en Grondstoffen (TEG) gestart.

informatie over PFAS opgenomen.

Dit directie-overstijgende programma vloeit voort
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uit de duurzaamheidsambities van het huidige

In het verlengde van de aanwijzing van het vaarweg-

coalitieakkoord ‘Ruimte voor groei’ en de landelijke

beheer wordt met de waterschappen ook gesproken

doelstellingen op het gebied van energietransitie

over het herverdelen van het vaarwegbeheer. De

en circulaire economie. Duurzame mobiliteit en de

inzet daarbij is dat de provincie het basisnet voor de

verduurzaming van de eigen organisatie zijn onder-

beroepsvaart en de Staande Mastroutes in beheer

deel van het programma. Daarnaast zijn er lande-

en onderhoud heeft en de waterschappen de overige

lijke doelstellingen voor CO2-reductie voor 2030 en

vaarwegen (CEMT-klasse I en BRTN-routes niet-zijn-

2050 en heeft de provincie verschillende bindende

de Staande Mastroutes). Dit is een traject waarbij

akkoorden ondertekend (bijvoorbeeld Green Deal

naar verwachting in 2019 een definitief besluit wordt

Duurzaam GWW). Deze afspraken hebben concreet

genomen. De provincie Noord-Holland is als vaar-

betrekking op onderwerpen als CO2-reductie, ener-

wegbeheerder ook verantwoordelijk voor veiligheid

gietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie. Deze

en toegankelijkheid op en langs de vaarwegen. Om

onderwerpen, in combinatie met maatschappelijke

dit te bewerkstelligen is door GS op 11 december

ontwikkelingen, ambities op het gebied van duur-

2018 het provinciale ligplaatsenbeleid aangepast

zaamheid, innovaties en samenwerking binnen de

en vastgesteld. De financiering is opgenomen in de

verschillende netwerken, beïnvloeden steeds meer

Kaderbrief 2019.

de instandhouding van onze infrastructuur en er
wordt steeds meer aandacht besteed aan maatrege-

Autonome ontwikkelingen bij uitvoering projec-

len bij de reguliere onderhoudsprojecten.

ten
In projecten met een omvang groter dan de activitei-

Daarnaast wordt ook in het project Cruquiusbrug

ten binnen de gebiedscontracten, met name groot

stevig ingezet op circulair bouwen en nadrukkelijk

onderhoud, reconstructie, vervanging en nieuw-

aandacht gevraagd voor alle mogelijke duurzaam-

bouw, is de laatste tijd naast de bovenstaande aspec-

heidsmaatregelen. Tevens zal in het nieuwe SAMP+

ten nog een aantal andere trends zichtbaar.

de verduurzaming van de infrastructuur verder

1. Prijsstijgingen: Vooral met betrekking tot be-

worden uitgewerkt, onder meer in de vorm van 3

weegbare bruggen en kunstwerken (Leeghwater-

ambitieniveaus met bijbehorende kostenramingen,

brug, Beatrixbrug, Kogerpolderbrug) is de laatste

die aan het bestuur worden voorgelegd.

paar jaar geconstateerd dat er forse ontwikkeling
in prijzen zit. Schaarste aan gekwalificeerd per-

Beheer vaarwegen

soneel en bij toeleveranciers in combinatie met

In het kader van de Waterwet heeft de provincie

de aantrekkende markt zijn oorzaken van deze

Noord-Holland in februari 2015 vaarwegbeheerders

stijgingen. De staalprijzen voor materialen zoals

aangewezen. In de Waterverordening is de provincie

staal en andere grondstoffen zijn hoog en stijgen.

aangewezen als vaarwegbeheerder van de beroeps-

Verwachting is dat deze trend tot medio 2021 zal

vaarwegen en Staande Mastroutes, uitgezonderd
de vaarwegen die al bij een aantal gemeenten in

aanhouden.
2. Personele schaarste: Een deel van de prijsstijgin-

beheer zijn. Van de overige recreatieve vaarwegen

gen wordt veroorzaakt doordat personeel schaar-

die onderdeel uitmaken van de Basisvisie Recreatie-

ser wordt. Marktpartijen noemen dit als een van

toervaart Nederland-routes (BRTN) is het vaarweg-

de belangrijkste ontwikkelingen en problemen

beheer in medebewind bij de waterschappen gelegd.

van de komende tijd. Het vinden van ons eigen

De waterschappen krijgen voor de meerkosten van

personeel vertoont deze zelfde trend. Dit bete-

het vaarwegbeheer een vergoeding, maar ze betalen

kent ook dat de capaciteit van ons eigen apparaat

ook mee voor het waterkwantiteitsbeheer van de

eindig is en de kwaliteit van het werk onder druk

vaarwegen die de provincie beheert. Voor 2019 is
met de waterschappen afgesproken dat op basis

staat.
3. Hinder en verkeersmanagement: Omgevings-

van een zorgvuldige analyse een evaluatie plaats-

factoren, hinder voor omwonenden en verkeer,

vindt over de werkelijke kosten en de gehanteerde

spelen al langere tijd een belangrijke rol in de

normbedragen.

projectuitvoering. Veiligheid, zowel voor het verkeer als op de bouwplaats, is een issue van belang
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dat sterker onder de aandacht is gekomen in de

komstige vervangingsinvesteringen is echter nog

afgelopen periode. Een gevolg is dat veel meer

niet volledig geregeld en behoeft daarom aandacht.

aandacht nodig is en dus kosten worden gemaakt

De ontwikkeling van de kapitaallasten en het be-

voor verkeersbegeleiding, afzettingen, communi-

schikbare budget zijn overigens duidelijk inzichtelijk

catie en informatie.

gemaakt voor PS.

4. Vergunningen: Vergunningen vormen een belangrijk aandachtspunt. Een aannemer die wel de

Ook heeft de Rekenkamer 5 aanbevelingen gedaan,

plicht heeft de omgevingsvergunning aan te vra-

welke door GS zijn overgenomen, namelijk:

gen en/of te verkrijgen, maar bij problemen niet

•

Zolang de kapitaallasten oplopen en nog geen

in staat is of de positie heeft om verder te komen,

volledige dekking is geregeld: zorg dat minimaal

vormt een serieuze bedreiging voor de voortgang.

voor de huidige en de daaropvolgende college-

Een optie is weer zelf het vergunningentraject te

periode dekking is geregeld. Vraag GS hiermee

gaan doen. Complexe factor hierbij is het vinden
en borgen van de wederzijdse afhankelijkheid

rekening te houden in de nieuwe NIKG.
•

Vraag GS na te gaan of KPI’s (kritieke prestatie in-

en verantwoordelijkheden en risicoverdeling. Er

dicatoren) uit het prestatiemeetsysteem gebruikt

wordt verder gezocht naar een oplossing voor dit

kunnen worden voor het informeren van PS over

(vooral contractuele) probleem.

het mobiliteitsbeleid of dat andere indicatoren

5. Participatie: De verwachting is dat dit intensiveert, naarmate participatie met de omgeving

meer geschikt zijn.
•

Vraag GS onderzoek te doen naar de meerwaarde

meer bekendheid krijgt. Participatie voor een

van aslastmetingen en, indien deze metingen

rotonde op de N236, voor de wegverbreding N247

uitgevoerd gaan worden, om de resultaten ervan

in Broek in Waterland en voor de vernieuwing van

te betrekken bij het inschatten van de risico’s

de Zaanbrug toont aan dat dit leidt tot een ande-

en de afweging van de te nemen beheer- en
onderhoudsmaatregelen

re verhouding tussen externe participanten, PS
en GS, en projectorganisatie. Deze ontwikkeling

•

kwaliteitsniveau heeft.

studiefase tot en met realisatiefase. Participatie met de omgeving is arbeidsintensief, vereist

Vraag GS in toekomstige voortgangsrapportages
op te nemen welk percentage van het areaal welk

heeft gevolgen voor alle fasen van werken: van
•

Vraag GS na te gaan op welke punten uit de

extra kwaliteiten van betrokken medewerkers,

vergelijking met de andere Randstadprovincies

een andere en meer geïntegreerde aanpak van de

geleerd kan worden.

studie- en planfase en heeft dus flinke impact op
toekomstige planningen en kosten.

Financieel
•

Norm-beheerkosten: Om te bepalen welke

Rekenkameronderzoek

budgetten in de begroting moeten worden

De Randstedelijke Rekenkamer heeft in 2017 een

opgenomen voor het beheren en onderhou-

vervolgonderzoek gedaan van het beheer en onder-

den van de infrastructuur wordt sinds 2004 de

houd wegen en kunstwerken. In het Rekenkamer-

norm-beheerkostensystematiek gehanteerd. De

rapport ‘Vervolgonderzoek beheer en onderhoud

laatste berekening van de norm-beheerkosten

wegen en kunstwerken’ is de algemene conclusie

dateert uit 2015, als onderdeel van het opstellen

van de Rekenkamer dat de provincie grote stappen

van de NIKG. Op basis van deze berekening zijn

heeft gezet in de ontwikkeling van het beheer en

de budgetten aangepast, en is bij de bepaling van

onderhoud, en de aanbevelingen uit 2009 groten-

het budget rekening gehouden met de toename

deels zijn opgevolgd. De provincie heeft het beleid

van het areaal en indexering. Door efficiënter en

uitgewerkt op verschillende niveaus: van een visie

slimmer te werken, onder andere door invoering

op het provinciale verkeer en vervoer tot vastge-

van de gebiedscontracten en kostprijssturing,

stelde kwaliteitsniveaus per onderdeel van het

is een besparing op onderhoud gerealiseerd van

areaal. De provincie neemt voldoende maatregelen

structureel € 7,8 miljoen. In het kader van het

om inzicht te hebben in de staat van de wegen en

opstellen van het SAMP+ (de nieuwe NIKG 2020)

kunstwerken. De financiële dekking voor de toe-

worden de norm-beheerkosten herzien.
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Afschrijvingstermijnen: De huidige termijn van 25

Goede stroomlijnen zijn lijn 73 (Uitgeest – Bever-

jaar komt niet overeen met de verwachte econo-

wijk – Haarlem) en lijn 80 (Zandvoort – Haarlem

mische gebruiksduur conform de regelgeving van

- Amsterdam). Er is in het gebied 1 buurtbuslijn voor

de BBV (zie ook de managementletter, agenda-

de ontsluiting van Bloemendaal en gedeelten van

punt 4). Momenteel wordt onderzocht wat de

Santpoort. De nieuwe concessie heeft een groei

juiste termijn zou moeten zijn. In het SAMP+ en

opgeleverd van 5 tot 10% in het aantal reizigerskilo-

de financiële verordening zal dit aspect worden

meters. Dit komt mede door de start van de nieuwe

meegenomen en de gevolgen zullen worden ver-

concessie Amstelland-Meerlanden per december

werkt in onder andere de begroting en verslagleg-

2017 (in opdracht van de Vervoerregio Amsterdam),

ging. Bij verlenging van de afschrijvingstermijnen

waardoor nu 4 hoogfrequentie R-netlijnen hun eind-

ontstaat ruimte in de kapitaallastenbudget en is

en beginpunt hebben bij het busstation Haarlem.

er geen dekkingsprobleem van de vervangingsin-

Dit levert wel weer problemen op bij de afwikkeling

vesteringen voor de komende 2 collegeperiodes,

van het busverkeer op het busstation Haarlem en

zie advies 1 Rekenkamer

de doorstroming door de binnenstad van Haarlem,
maar er wordt samen met alle partijen gekeken naar

2.4 OV waarborgen

oplossingen.

Concessies beheren en aanbesteden is een van de
wettelijke kerntaken van de provincie (Wet Perso-

Noord-Holland Noord (NHN)

nenvervoer 2000). Voor deze taak krijgt de provincie

Deze concessie is per 22 juli 2018 opnieuw gegund

financiële middelen gestort in het Provinciefonds. De

aan Connexxion voor een periode van 10 jaar, tot juli

toedeling van de financiële middelen is een verant-

2028. Het betreft de meest landelijke concessie. Dat

woordelijkheid van PS.

is terug te vinden in het grote aandeel van buurtbuslijnen in de concessie: 10. Buurtbuslijnen zijn open-

Gooi en Vechtstreek (GV)

baar-vervoerlijnen die door vrijwilligers uit de betref-

Dit is de kleinste concessie van de provincie. Deze

fende regio worden gereden. De 8-persoonsbusjes

concessie loopt af op 11 juli 2021. Op dit moment

worden bekostigd door de provincie. Buurtbuslijnen

lopen de voorbereidingen op de aanbesteding van de

rijden op plekken waar regulier openbaar vervoer

nieuwe concessie. De gunning is gepland in Q2 2020

schaars of afwezig is door een te lage vervoersvraag.

waarna een jaar implementatietijd volgt. Belangrijke

De meeste buurtbusverenigingen bestaan al meer

onderwerpen binnen deze nieuwe concessie zijn:

dan 10 jaar.

•

•

Het gereed komen van de grotendeels vrijliggende infrastructuur voor R-netlijn 320, tussen

Naast buurtbussen bestaat het openbaar vervoer

Huizen en Hilversum (HOV ’t Gooi).

in deze concessie uit een mix van reguliere buslijnen

Het Bestuursakkoord Zero Emissie Regionaal

(streek- en stadsvervoer en scholierenlijnen) en

Openbaar Vervoer Per Bus (ZE), waarin is vastge-

vraagafhankelijk vervoer (kleine kernen en op Texel).

legd dat al het materieel in 2030 ZE moet zijn. Het

Op Texel is het vraagafhankelijke vervoer (de Texel-

tempo van realisatie en de financiële voorwaar-

hopper) ontstaan uit een pilot met de gemeente

den die dit met zich meebrengt worden uitge-

Texel en ondernemers van het eiland. Tussen de veer-

werkt als onderdeel van de voorbereiding van de

haven en de 2 grootste kernen op Texel (Den Burg en

aanbesteding.

De Koog) rijdt tevens een reguliere buslijn.

Haarlem-IJmond (HIJ)

Regionaal Overleg Consumentenbelangen Open-

Deze concessie is per 3 september 2017 opnieuw

baar Vervoer Noord-Holland (Rocov-NH)

gegund aan Connexxion voor een periode van 10 jaar.

De Wet Personenvervoer 2000 regelt onder meer de

Het betreft het vervoer in de stedelijke agglomeratie

inspraak van de vertegenwoordiging van de reizigers

in en rondom Haarlem en de IJmond. De belangrijk-

bij voorgenomen wijzigingen van tarieven, lijnen en

ste lijnen zijn de R-netlijnen 382 IJmuiden – Amster-

dienstregelingstijden. In de provincie Noord-Holland

dam Sloterdijk alsmede 385 IJmuiden – Haarlem

hebben de consumentenorganisaties (onder andere

(deze laatste rijdt via de vrije busbaan HOV Velsen).

Rover, ANBO, Senver en Zorgbelang) zich verenigd in
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het Rocov–NH. De provincie moet in haar besluiten

onderzoek dat in opdracht van CROW Kennisplat-

rekening houden met de adviezen van het Rocov.

form Verkeer en Vervoer (KpVV) wordt uitgevoerd: de
OV-Klantenbarometer.

R-net
R-net is een overzichtelijk netwerk (in de Randstad)

Actuele ontwikkelingen

dat openbaarvervoerlijnen met elkaar en met ander

•

Zero Emissie (ZE) - In 2016 sloten het Rijk, de 12

vervoer (fiets, auto) verbindt door middel van knoop-

provincies en de 2 vervoerregio’s het Bestuursak-

punten. Het netwerk is van hoge kwaliteit, hoger

koord Zero Emissie Regionaal Openbaar Vervoer

dan het overige stads- en streekvervoer: het is snel,

Per Bus. Dit akkoord houdt in dat al het busma-

hoog frequent en biedt rechtstreekse verbindingen

terieel dat vanaf 2025 instroomt in concessies

bij grote vervoerstromen en soepele overstapmoge-

emissievrij is en in 2030 al het rijdend materieel.

lijkheden bij kleinere vervoerstromen. De provincie

In de concessies HIJ en NHN is een deel van het

kent in haar concessiegebieden 3 R-netlijnen: lijn 320

materieel al ZE (accu-elektrische bussen). In de

in de concessie Gooi en Vechtstreek en de lijnen 382

concessie GV is er nog geen ZE-materieel. Het

en 385 in de concessie Haarlem-IJmond.

inzetten van ZE-materieel is nu nog duurder dan
de inzet van materieel met brandstofmotoren

Vervoerregio Amsterdam

(diesel). Voor de nieuwe concessie GV wordt

In de provincie Noord-Holland zijn 4 concessiegebie-

ten behoeve van het Programma van Eisen een

den waarvoor niet de provincie, maar

strategie uitgewerkt voor de wijze waarop ZE kan

de Vervoerregio Amsterdam (VRA) opdrachtgever

worden geïntroduceerd en gefinancierd in deze
concessie.

is. Het gaat hierbij om de concessies Amsterdam,
Amstelland-Meerlanden (Amstelveen en omstreken),

•

Nieuwe betaalwijzen - Vervoerders willen ko-

Waterland (Purmerend en omstreken) en Zaanstreek

mende jaren overstappen op een nieuw sys-

(Zaanstad en omstreken). Omdat er concessie-over-

teem waarmee het mogelijk wordt om nieuwe

stijgende lijnen zijn die in elkaars concessiegebieden

betaalwijzen te introduceren (bankpas, telefoon,

worden gedoogd, is er veelvuldig contact over en

QR-code et cetera). Vervoersautoriteiten en ver-

weer tussen de provincie en de Vervoerregio.

voerders zijn momenteel in overleg over de wijze
waarop deze overgang moet plaatsvinden en hoe

Sociale veiligheid
Sociale veiligheid is een belangrijk kwaliteitsaspect

deze wordt gefinancierd.
•

OV-Visie 2020 - In 2012 hebben GS en PS de

van het busvervoer. Het is een

OV-Visie 2020 vastgesteld. Als gevolg van een

randvoorwaarde die op orde moet zijn, omdat rei-

bezuinigingsronde in 2011 heeft een herijking

zigers anders kiezen voor andere vervoermiddelen.

van het ov-beleid plaatsgevonden. Kern van de

Net als andere concessieverleners legt de provincie

ov-visie is de inzet op de sterke buslijnen door het

de verantwoordelijkheid voor de sociale veiligheid

ontwikkelen van een stroomlijnennet aangevuld

bij de vervoerder. De provincie heeft een voorwaar-

met maatwerkvoorzieningen. Het stroomlijnen-

denscheppende en kaderstellende rol. Om invulling

net is een verbindend busnetwerk, waarmee alle

te geven aan deze verantwoordelijkheid heeft de

kernen van meer dan 3.000 inwoners 7 dagen

provincie Noord-Holland in 2014 de Nota sociale

per week dagelijks van ‘s ochtends vroeg tot ‘s

veiligheid ov 2014-2020 opgesteld. Deze nota legt op

avonds laat onderling verbonden zijn. Daarmee is

hoofdlijnen de doelen van de provincie voor sociale

het stroomlijnennet frequent, snel, betrouwbaar

veiligheid vast.

én toekomstvast tot 2020. Het stroomlijnennet
wordt aangevuld met maatwerk, voornamelijk

Klantwaardering

bestaand uit kleinschalige vervoersinitiatieven die

De reizigers zijn over het algemeen tevreden over de

beter tegemoetkomen aan de openbaarvervoers-

kwaliteit van het openbaar vervoer in de 3 conces-

behoeften. Zo moet een aanbod ontstaan dat
aantrekkelijker is voor zoveel mogelijk reizigers.

siegebieden. Over 2017 was de waardering gemiddeld een 7,7 tegen landelijk gemiddeld een 7,6. De
klantwaardering wordt jaarlijks gemeten door een

•

OV Toekomstbeeld - Na het gereedkomen van het
OV Toekomstbeeld 2040 (oktober 2019) wordt ge-
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start met het schrijven van een nieuwe ov-visie,

Provinciale rol en instrumenten

die inspeelt op de gewijzigde inzichten zoals die

Kaderstellende rol

onder andere in de Agenda Mobiliteit van de Om-

De provincie heeft vanuit de Omgevingswet de rol

gevingswet zijn vastgelegd. Daarbij wordt meer

om kaders te stellen. Daarnaast kan de provincie ka-

gekeken naar de rol van ov als onderdeel in de ke-

ders stellen voor de verdeling van de brede doeluitke-

tenreis dan alleen naar het regionale busvervoer.

ring over infrastructurele en verkeersveiligheidspro-

De ov-visie is de basis voor de periodieke herijking

jecten onder andere partijen, met name gemeenten.

van de lopende concessies en de aanbesteding
van nieuwe concessies.

Investerende rol
De provincie is wegbeheerder, maar investeert

Investeringsprogramma OV

daarnaast ook in de aanleg van wegen, de verbete-

Op 28 september 2015 hebben Provinciale Staten

ring van bestaande wegen en de reconstructie en

de Investeringsagenda Openbaar Vervoer inclusief

vervanging van bestaande infrastructuur. Het gaat

Uitvoeringsprogramma doorstroming ov 2015-2020

daarbij om autowegen, vaarwegen, fietspaden en

vastgesteld. Door de Staten is een bedrag van € 27,5

infrastructuur voor hoogwaardig openbaar vervoer.

miljoen beschikbaar gesteld voor de verschillende

Een belangrijk deel van het budget gaat naar het

projecten genoemd in het uitvoeringsprogramma.

beheer en onderhoud van de bestaande structuur.

De investeringsagenda heeft de status van beleids-

De provincie investeert niet alleen in de eigen pro-

kader voor doorstromingsprojecten voor de bus in de

vinciale infrastructuur, maar werkt ook met andere

provincie Noord-Holland. De investeringen zijn ge-

overheden samen aan de verbetering van de bereik-

richt op het behalen van besparingen op de huidige

baarheid. Verder valt de uitvoering van het openbaar

dienstregelingsuren en daarnaast op het vergroten

vervoer in de 3 concessies (Gooi en Vechtstreek,

van de snelheid en betrouwbaarheid van het ov (de

Haarlem-IJmond en Noord-Holland Noord) onder

bussen). Het uitvoeringsprogramma is een dyna-

deze rol. In en rondom Amsterdam is de vervoerregio

misch programma hetgeen betekent dat projecten

(VRA) verantwoordelijk voor het openbaar vervoer.

kunnen worden toegevoegd en afgevoerd gedurende
de looptijd van het programma.

Stimulerende rol door subsidies
Om gewenste ontwikkelingen te stimuleren, heeft

Omdat de projecten zich grotendeels op gemeen-

de provincie subsidieregelingen opgesteld. Op basis

telijke grond afspelen, zijn de gemeenten vanaf het

hiervan kan geld worden toegekend aan acties die op

begin af aan actief betrokken. De provincie is inmid-

provinciaal belang aansluiten.

dels met alle gemeenten aan de slag. De provincie is

Voorbeelden hiervan zijn:

hierbij ondersteunend en faciliterend door middelen

•

(subsidie) ter beschikking te stellen en de gemeenten

•

gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid

waar nodig aan te jagen. Bij realisatie van projecten

•

buurtbussen

worden de afspraken geformaliseerd in een overeen-

•

doorstromingsmaatregelen openbaar vervoer

komst.

•

Uitdagingen komende periode

de subsidieregelingen kleine infrastructuur

verbeteren fietsvoorzieningen op basis rapport
Fietsersbond

woningbouwopgave van 250.000 woningen in de

Stimulerende rol door uitdragen van visie
en ambitie

Metropoolregio Amsterdam (MRA), leidt tot een

De provincie neemt een actieve houding aan met het

grote toename van de mobiliteit. Het uitgangspunt

uitdragen van haar beleid binnen de verschillende

is een balans tussen de economische groei en de leef-

overleggen. Dit zijn het Platform Bereikbaarheid

baarheid waarbij voor het mobiliteitssysteem keu-

Metropoolregio Amsterdam en de 3 provinciale ver-

zevrijheid en basisbereikbaarheid centraal staan. De

keers- en vervoerberaden.

De grote groei van de economie, inclusief de grote

groei van de mobiliteit wordt opgevangen zodanig
dat sprake is van een efficiënte mobiliteit. Efficiënt in
gebruik, ruimtebeslag en energieverbruik.
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Beleidsdocumenten

mobility-projecten nog niet duidelijk is wat de effec-

Omgevingsvisie NH 2050

ten zullen zijn.

In de Omgevingsvisie is het beleid voor de lange

werkt, de opgaven voor de komende 4 jaar benoemd

Provinciaal Meerjarenprogramma
Infrastructuur/Provinciaal
Meerjarenprogramma Onderhoud

en onze inzet beschreven in samenhang met de

Beide stukken worden jaarlijks door PS vastgesteld.

modaliteiten en met speerpunten, ambities en

In het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastruc-

doelstellingen. In het nieuwe programma Mobiliteit,

tuur (PMI) is een overzicht opgenomen van alle pro-

waar het huidige Provinciale Meerjarenprogramma

jecten die de komende jaren worden aangepakt, on-

Infrastructuur (PMI) en Provinciale Meerjarenpro-

derverdeeld in studiefase, planfase en realisatiefase.

gramma Onderhoud (PMO) onderdeel van gaan

Het Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud

uitmaken, brengen wij de maatregelen en projecten

(PMO), waarvan PS de financiële kaders vaststellen,

geprioriteerd en in onderlinge samenhang in.

geeft aan welke onderhoudsmaatregelen noodzake-

termijn vastgelegd. In de agenda Mobiliteit zijn de
ontwikkelprincipes uit de Omgevingsvisie uitge-

lijk zijn om de infrastructuur te kunnen laten blijven

Investeringsstrategie Noord-Hollandse
infrastructuur

voldoen aan de vastgestelde onderhoudsniveaus.

Op 3 maart 2013 hebben PS de Investeringsstrategie

Financiën

Noord-Hollandse infrastructuur vastgesteld. Hierin is

Onderstaande tabellen zijn een uitsnede uit de begro-

een afwegingskader opgenomen voor investeringen

ting 2019 van de operationele doelen die betrekking

in de komende jaren voor weg- en ov-infrastructuur.

hebben op Mobiliteit. In de tabellen zijn de saldi opge-

In 2019 wordt de investeringsstrategie herijkt.

nomen van baten en lasten per jaar. Voor de reserves
geldt dat hier alleen het saldo van de geplande stor-

Investeringsagenda doorstroming ov 20152020

tingen en onttrekkingen per jaar zijn weergegeven.

Op 28 september 2015 hebben PS de Investeringsa-

OD 2.1.1. Mobiliteitsbeleid

genda doorstroming ov 2015-2020 vastgesteld. Deze

In het kader van mobiliteitsbeleid vinden er jaarlijks

Investeringsagenda vormt het beleidskader voor

structurele uitgaven plaats voor ACT, Platform

investeringen in de doorstroming van het provinciaal

Bereikbaarheid Metropoolregio Amsterdam en IPO

busvervoer.

(kerntaak Mobiliteit). In 2019 zal de agenda Mobiliteitsbeleid worden vastgesteld die bepalend zal zijn

Beleidskader verkeersmanagement 20152020

voor de inzet van het incidenteel beschikbaar budget
uit de reserve Mobiliteitsbeleid.

Op 2 juni 2014 hebben PS het Beleidskader verkeersmanagement vastgesteld. Hierin wordt aangegeven

OD 2.1.2. Mobiliteitsbeleid uitvoeren

wat de provincie met verkeersmanagement wil

In het kader van mobiliteitsbeleid uitvoeren vinden

bereiken en wat daarvoor nodig is. Met verkeers-

er jaarlijks structurele uitgaven plaats voor subsi-

management probeert de provincie samen met

dies Kleine infrastructuur en Gedragsbeïnvloeding

andere wegbeheerders vraag en aanbod zodanig

verkeersveiligheid en vergoeding aan OV-concessie-

te beïnvloeden dat deze qua tijd en ruimte zoveel

houders voor omrijkosten (in verband met weg-

mogelijk op elkaar aansluiten. In 2018 is het kader

werkzaamheden). Daarnaast vinden er incidentele

geëvalueerd.

uitgaven plaats voor OV-terminal Zuidas, Oplossen
fietsknelpunten, Verbetering veiligheid uitwegen,

Uitvoeringsprogramma smart mobility
2018-2019

Onbelemmerd Logistiek Verkeer (OLV) Greenport

Met dit uitvoeringsprogramma wil de provincie in

ming OV, Openbaar vervoer Schiphol-Amsterdam-Al-

2018 en 2019 projecten uitvoeren die naar verwach-

mere-Lelystad (OV SAAL) en Elektrisch vervoer. Deze

ting een bijdrage gaan leveren aan de provinciale

incidentele uitgaven komen ten laste van de reserve

opgaven. Naar verwachting, omdat van veel smart

Uitvoeren mobiliteitsbeleid door derden.

Aalsmeer, Zaanbrug, Investeringsagenda doorstro-
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OD 2.2.1 Studies voor infrastructuur uitvoeren

ven PMI voortkomende) kapitaallasten geraamd (op

Binnen dit Operationeel Doel (OD) staat het PMI

basis van een afschrijvingsperiode van 25 jaar).

centraal. Aanvullend worden ten laste van de reserve
Ontwikkeling provinciale infrastructuur studiekos-

Naast de reguliere kapitaallasten PMI is er bij het

ten betaald voor Bereikbaarheid Bollenstreek Haar-

Coalitieakkoord 2015-2019 besloten tot een extra

lemmermeer (Duinpolderweg), Verbinding A8-A9,

investeringsimpuls PMI van € 60 miljoen, waartoe

HOV Noordwijk, Verkeersmanagement en Oplossen

jaarlijks ter dekking van de toekomstige kapitaal-

Fietsknelpunten/ Doorfietsrouten Fiets. De jaarlijks

lasten en beheer en onderhoud jaarlijks een storting

structurele uitgaven betreffen (de reguliere) Stu-

plaatsvindt in de reserve Ontwikkeling provinciale

diekosten PMI en Kleine wegenwerken. Daarnaast

infrastructuur. Besluitvorming over de onderliggen-

worden binnen het OD de (uit de investeringsuitga-

de projecten vindt plaats in het kader van het PMI.

Tabel 1: Saldo baten en lasten per jaar
OD

Naam operationeel doel

2019

2020

2021

2022

2023

2.1.1

Mobiliteitsbeleid opstellen

2.017

1.303

1.303

1.303

1.203

2.1.2

Mobiliteitsbeleid uitvoeren

93.516

14.560

13.748

13.059

13.219

2.2.1

Studies voor infrastructuur uitvoeren

20.615

23.969

26.863

28.116

29.716

1.885

2.464

2.464

2.464

2.464

353

367

367

367

367

60.075

56.470

53.905

53.239

50.932

17.086

16.425

13.633

14.499

13.501

136

143

143

143

143

20.803

22.307

22.255

22.336

21.972

2.2.2

OV, wegen en kunstwerken verbeteren en aanleggen

2.3.1

Opstellen beheerbeleid en programmeren

2.3.2

OV, wegen en kunstwerken in standhouden

2.3.3

Beheeractiviteiten vaarwegen uitvoeren

2.3.4

Beheeractiviteiten centrales uitvoeren

2.4.1

Netwerkmanagement en verkeerskundig beheer uitvoeren

2.4.2

Innovatieprojecten mobiliteit uitvoeren

16.752

2.371

2.391

1.596

1.201

2.5.1

OV concessies beheren en verlenen

52.567

53.037

52.737

51.820

50.656

285.804

193.416

189.809

188.942

185.374

Eindtotaal

Bedragen x €1.000 en een positief bedrag (bijv. 100) is een uitgave/tegenvaller en een negatief bedrag (bijv. -100) is
een inkomst/meevaller.
Tabel 2: Saldo storting en onttrekking aan reserves
OD

Naam Reserve

2.1.1

Resv. Mobiliteitsbel.

2.1.2

Resv. Fietsinfrastructuur*
Resv. OLV-Greenport*

2.2.1

2.5.1

2022

2023

-100

-100

0

-22.688

0

0

0

0

-8.391

0

0

0

0

-59.391

0

0

0

0

66.203

6.336

9.996

-1.474

-1.674

Resv. Kapitaallasten Wegen

13.794

6.741

6.741

6.735

6.735

Resv. Kapitaallasten OV

-1.758

-2.970

-3.606

-3.708

-3.708

207.137

4.227

4.364

4.364

4.364

-1.986

-2.483

-1.274

-950

4.611

-545

-427

-427

-427

-427

0

1.142

207

32

-96

-6.710

912

219

-488

628
0

Resv. Groot onderhoud wegen
Resv. Kapitaallasten Vaarwegen
Resv. Groot onderhoud vaarwegen

2.4.2

2021

-100

Resv. Uitvoeren Mob.beleid door derden

Resv. Kapitaallasten invest.kunstwerken
2.3.3

2020

325

Resv. Zuidas en Zeepoort*

Resv. Ontwikkeling prov. Infrastructuur
2.3.2

2019**

Resv. Innovatieprojecten Solaroad*

-1.185

0

0

0

Resv. Innovatieprojecten Mobiliteit

6.793

-125

-475

0

0

-11.004

-2.049

-2.058

-1.141

23

180.594

11.204

13.587

2.843

10.456

Resv. Openbaar Vervoer projecten

Eindtotaal

Bedragen X € 1.000 en een positief bedrag (bijv. 100) is een uitgave/tegenvaller en een negatief bedrag (bijv. -100) is
een inkomst/meevaller. Een negatief bedrag betekent meer onttrekkingen dan stortingen aan de reserve.
*reserves worden opgeheven met de nieuwe begrotingsopzet in 2019
** met het uitgangspunt 1 OD = ! Reserve (m.u.v. technische reserves voor kapitaallasten) geeft het saldo in 2019 een vertekend beeld
omdat de overheveling van de middelen dit jaar plaatsvindt
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Tabel 3: Geprognotiseerde (geïndexeerde) lasten voor de
ov-exploitatie per concessiegebied
2019

2020

2021

2022

Noord-Holland Noord 20.600

20.900

21.300

21.600

Haarlem-IJmond

15.900

16.500

16.200

16.700

Gooi en Vechtstreek

11.200

11.100

11.400

12.300

Overige lasten
Totaal

8.867

4.537

3.837

1.220

52.567

53.037

52.737

51.820

Tabel 4: Kasritme PMI op basis van de 1e actualisatie
PMI 2019-2025
2019
Kasritme PMI

2021

2022

2023

62.321 46.127 22.149

2020

34.567

17.950

Bedragen (x1.000)

Tenslotte worden vanuit het OD incidentele inves-

maandelijkse bevoorschotting door de provincie aan

teringsbijdragen voor PMI-projecten beschikbaar

Connexxion overgemaakt op basis van de subsidie-

gesteld, waaronder Duinpolderweg, Verbinding

besluiten. Aan de hand van realisatiecijfers wordt in

A8-A9, N23 Westfrisiaweg, HOV in ’t Gooi, diverse

het volgende boekjaar de bevoorschotting omgezet

(provinciale) fietsknelpunten, Investeringsagenda

in een eindafrekening.

doorstroming OV: Wijckerpoort en deelprojecten
Investeringspakket Bereikbaarheid (IPB) Alkmaar.

OD 2.3.1 Opstellen beheerbeleid en programmeren

Deze investeringsbijdragen komen (tevens) ten laste

Binnen dit operationeel doel staat het beleid betref-

van de reserve Ontwikkeling provinciale infrastruc-

fende het beheer van de kapitaalgoederen wegen en

tuur. Deze investeringsbijdragen worden in het kader

vaarwegen en het programmeren van de investe-

van het PMI als (gedeeltelijke of gehele) dekking van

ringen en onderhoud aan deze kapitaalgoederen

een krediet beschikbaar gesteld, waarna ze vervol-

centraal.

gens op basis van de werkelijke uitgaven jaarlijks

In 2019 zal het nieuwe Assetmanagement Visie en

naar de reserves dekking kapitaallasten wegen en

Strategieplan worden vastgesteld door PS. Op basis

OV worden overgeheveld. Analoog aan de reguliere

van de daarin gestelde kaders en kwaliteitseisen

kapitaallasten PMI worden deze uitgaven ten laste

wordt het PMO opgesteld, waarin inzicht wordt

van deze reserves afgeschreven.

gegeven in het onderhoudsprogramma en de benodigde financiering voor onderhoud van het areaal

OD. 2.5.1. OV-concessies

met inachtneming van de gestelde eisen. Jaarlijks

Concessies beheren en aanbesteden is 1 van de

in november wordt door PS het PMO behandeld en

kerntaken van de provincie. De provincie kent op

worden de kredieten beschikbaar gesteld.

dit moment 3 concessies: Haarlem-IJmond (looptijd
2017-2027), Noord-Holland Noord (looptijd 2018-

OD 2.3.2 OV, wegen en kunstwerken in stand

2028) en Gooi en Vechtstreek (looptijd 2011-2021).

houden

De huidige concessiehouder voor de 3 concessie-

Vanuit haar zelfstandige rol als wegbeheerder is

gebieden is Connexxion. De vergoedingen voor de

de provincie verantwoordelijk voor het in stand

dienstregelingsuren worden door middel van een

houden van de provinciale infrastructuur. Daarvoor

Tabel 5: PMO 2019-2026
Kasritmes
Wegen (731120)
Vaarwegen (733820)
Totaal

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

44,60
7,77

33,46
27,53

12,18
15,62

12,40
12,69

10,79
6,44

0,00
10,04

1,43
5,76

52,38

60,98

27,80

25,08

17,23

10,04

7,19

Overige
Res.kap.lasten vaarwegen

3,94

3,38

1,86

0,70

0,60

0,60

1,20

Res.kap.lasten wegen
Steunpunten

1,04
0,10

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

57,46

64,36

29,68

25,78

17,83

10,64

8,39

Totaal kasritme
Bedragen in miljoenen euro
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worden diverse activiteiten uitgevoerd, zoals vast en

(vaar)weg en in het openbaar vervoer wordt doorge-

variabel onderhoud, diverse renovatieprojecten en

geven aan landelijke databanken zoals de Nationale

vervangingen. Het vaste en variabele onderhoud is

Databank Wegverkeergegevens (NDW) en Nationale

ondergebracht in 6 gebiedscontracten. Renovaties

Databank Openbaar Vervoer (NDOV) voor bus- en

en vervangingen zijn ondergebracht in projecten,

streekvervoer en Fairway Information Services (FIS)

soms in combinatie met aanleg van nieuwe infra-

voor de vaarwegen.

structuur.

Indien een particulier of bedrijf gebruik wil maken
van deze (vaar)wegen, veranderingen wil aanbren-

OD 2.3.3 Beheersactiviteiten vaarwegen uitvoeren

gen, werkzaamheden wil verrichten of een evene-

In dit operationeel doel staat het beheer van

ment wil organiseren is een vergunning, ontheffing

vaarwegen inclusief oevers centraal. Op basis van

of toestemming noodzakelijk.

inspectiegegevens van het areaal wordt het nood-

Ook gladheidsbestrijding valt onder dit operationele

zakelijke groot onderhoud geprogrammeerd. Het

doel. Vanaf 2019 wordt gestart met het ontwik-

dagelijks beheer aan de vaarwegen wordt doorlo-

kelen van 'groen strooizout', gemaakt van sap uit

pend binnen de verschillende gebiedscontracten

bermgras. Het project, dat 2 jaar geleden als idee bij

uitgevoerd, evenals de afwikkeling van schades. In

de provincie begon, wordt mede gefinancierd door

2019 gaat een omvangrijk oeververvangingsproject

middel van een Europese Life-subsidie en zal gaan

in uitvoering in het Kanaal Omval-Kolhorn. In dit

proefdraaien op de N504 bij Alkmaar.

project wordt circa 13 kilometer aan oevers vervangen. Daarnaast zijn diverse andere oevertrajecten in

OD 2.4.2 Innovatieprojecten mobiliteit uitvoeren

voorbereiding. Hiervan zal de uitvoering in 2020 en

De provincie heeft als streven om continu te verbe-

2021 plaatsvinden.

teren. Hiertoe worden onder meer innovatieprojecten uitgevoerd. Innovatieprojecten zoals verduur-

OD 2.3.4 Beheersactiviteiten centrales uitvoeren

zaming infrastructuur, SolaRoad, smart mobility

De provincie beschikt over 1 verkeerscentrale

en intelligente verkeersregelinstallaties (VRI’s).

vanwaaruit ook de bediening en bewaking van de

Daarnaast onderzoeken wij samen met verschil-

Waterwolf- en Abdijtunnel en het Amstelaquaduct

lende autofabrikanten de impact van connected en

plaatsvindt. Naast de verkeerscentrale in Hoofddorp

zelfrijdende auto’s op onze rol als wegbeheerder en

beschikt de provincie ook over een bediencentra-

beleidsmaker.

le voor het bedienen van bruggen en sluizen op
centrale is gelegen op het steunpunt De Lange Balk

Belangrijkste bestuurlijke
overleggen

in Heerhugowaard. Ook bij deze centrale geldt dat

De belangrijkste bestuurlijke overleggen zijn:

het dagelijks beheer en onderhoud van de benodigde

•

afstand. Deze nieuwe duurzame en energieneutrale

Provinciale verkeer- en vervoerberaden: 4 keer per

apparatuur om de bruggen en sluizen te kunnen

jaar voert de gedeputeerde overleg met gemeen-

bedienen, wordt uitgevoerd door de provincie.

ten in Noord-Holland Noord, Zuid-Kennemerland/
IJmond en Gooi en Vechtstreek over actuele

OD 2.4.1 Netwerkmanagement en verkeerskundig
beheer uitvoeren

verkeer- en vervoerszaken.
•

Stuurgroep A8/A9 /Stuurgroep Duinpolderweg: zo

Het netwerkmanagement en verkeerskundig beheer

vaak als nodig (meestal 4 keer per jaar) voert de

bestaat uit een samenspel van een aantal dagelijks

gedeputeerde overleg met betrokken gemeenten

uit te voeren activiteiten. Om de veiligheid en de

en de Vervoerregio Amsterdam over de voortgang

doorstroming op de provinciale wegen te verbeteren

van de projecten A8/A9 en Duinpolderweg. Duin-

gebeurt dit vanuit de verkeerscentrale Hoofddorp 24

polderweg is een samenwerking met de provincie
Zuid-Holland.

uur per dag, 7 dagen per week.
•

Stuurgroep hoogwaardig openbaarvervoer (HOV)

Het verkeer wordt begeleid met behulp van Dynami-

’t Gooi: zo vaak als nodig voert de gedeputeerde

sche Route Informatiepanelen (DRIP’s) en verkeers-

overleg met betrokken gemeenten over de voort-

lichten. Alle informatie over de doorstroming op de

gang van dit HOV-project.
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Bestuurlijk overleg MIRT: jaarlijks overleg met de

de gedeputeerden mobiliteit van de provincies

minister en staatssecretaris I&W en de minister

Noord-Holland en Flevoland, de wethouders

Wonen en van BZK, met vertegenwoordigers

mobiliteit van Amsterdam en Almere, de verte-

van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de

genwoordiger van de Vervoerregio Amsterdam en

provincie Utrecht.

de Hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat

Bestuurlijk Overleg Platform Mobiliteit: Be-

West-Nederland Noord.

stuurlijk overleg over mobiliteit in de MRA met
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Inleiding
Water is belangrijk voor onze door water omringde en dooraderde provincie: voldoende en schoon
zoetwater is cruciaal voor ons bestaan, de economische activiteiten en voor natuur en recreatie. De
bescherming tegen overstromingen is een basisvoorwaarde net als de aanpassing aan de gevolgen van
wateroverlast of te weinig water. Tenslotte ontleent Noord-Holland haar landschappelijke identiteit
voor een groot deel aan het eeuwenlang omgaan met water. De provincie Noord-Holland staat voor
een gezonde en veilige leefomgeving. Ambitie is het behouden en waar mogelijk verbeteren van de waterkwaliteit en de biodiversiteit, een klimaatrobuust en waterbestendig Noord-Holland en het behouden en waar mogelijk verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit door onder andere gebiedsontwikkeling.
De provincie Noord-Holland werkt niet alleen aan de wateropgaven. Rijk, de waterschappen, gemeenten, maar ook private partijen, werken nauw samen aan waterdoelen. Ieder heeft daarin een eigen
rol, maar die is niet in beton gegoten. De provinciale rol ligt vooral in het doorvertalen en verbinden
van de wateropgaven vanuit Europees, nationaal en provinciaal beleid naar andere regionale opgaven.
Daarnaast heeft de provincie wettelijke taken op het gebied van water.
Het provinciale waterbeleid is vastgelegd in de Watervisie 2021. Concretisering en uitvoering vinden
vooral plaats via het ruimtelijke spoor, maar ook via andere beleidssporen, zoals bijvoorbeeld economie, regionale economie en natuur. De sectorale waterdoelen worden geoperationaliseerd via het
waterspoor: deelnemen aan concrete projecten, uitvoeren van de Waterwet en provinciale waterverordening en bestuurlijk overleggen met waterschappen, Rijk, gemeenten, drinkwaterbedrijven (PWN,
Waternet, Vitens) en private partijen.

Samenhang met Omgevingsvisie/
Omgevingswet

pelijke ontwrichting (meer dan € 70 miljard tot

De provinciale Watervisie is tot en met 2021 het

gevolgen. De opgave is om de gevolgen van klimaat-

Uitvoeringsprogramma Water van de Omgevingsvi-

verandering voor Noord-Holland beheersbaar te

sie. Om de doelstellingen van klimaatadaptatie en

houden, zodat Noord-Holland een aantrekkelijke en

de Kaderrichtlijn Water (KRW) te behalen is extra

veilige leefomgeving blijft. De effecten van klimaat-

inzet nodig, zo blijkt onder meer uit de jaarlijkse

verandering zijn nu al merkbaar in Noord-Holland,

voortgangsrapportage van de Watervisie. Waarbij

zoals de extreme droogte van 2018 die gevolgen had

de oplossing vooral ligt bij andere beleidsdomeinen.

voor drinkwater, industrie, natuur, bodemdaling en

Voor een integrale aanpak van het waterdossier

recreatie. Met een stijgende zeespiegel neemt de

wordt krachtige samenwerking gezocht met de

kans op een overstroming toe en mogelijk ontstaat

vraagstukken op het gebied van energietransitie, de

bij zware stromen schade aan de Noord-Hollandse

woningbouwopgaven, mobiliteit en biodiversiteit.

duinen, dijken en kustplaatsen.

Uitdagingen, nieuwe ontwikkeling
en ambities

2050 volgens Deltaprogramma 2018) als mogelijke

Droogte als gevolg van klimaatverandering is actueel
en de provincie Noord-Holland onderneemt daarop
samen met betrokken partijen actie. Zo onderzoe-

Klimaatverandering: te veel en te weinig
water

ken Rijk, waterschappen en de provincies, op basis

Klimaatverandering manifesteert zich als te veel

Noord-Holland voldoende voorbereid is op mogelijke

water (zeespiegelstijging, wateroverlast door extre-

toekomstige droge periodes en welke aanvullende

me neerslag) of te weinig water (droogte en hitte).

maatregelen dan nodig zijn. Recent is een onderzoek

Nieuwe klimaatscenario’s geven aan dat extreme

‘aanvullende strategische drinkwatervoorraden’

weersomstandigheden steeds vaker zullen voorko-

gestart. Op basis hiervan worden beschermingsge-

men, met slachtoffers, veel schade en maatschap-

bieden en maatregelenprogramma’s geactualiseerd.

van de leerpunten van afgelopen droge zomer, of
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Met het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en het

van de kustplaatsen. De gemeenten nemen het voor-

Bestuursakkoord Klimaatadaptatie hebben partijen

touw om samen met betrokken partijen innovatieve

met elkaar afgesproken om voor 2020 de gevolgen

oplossingen te verkennen.

van klimaatverandering in beeld te brengen, en
de uitkomsten daarvan mee te nemen in beleid,

De uitdaging voor de provincie is om toekomstige

uitvoeringsprogramma’s en eigen handelen. Het Rijk

duin- en dijkversterkingen te combineren met andere

en de regionale overheden hebben afgesproken om

(tijdelijke) functies zoals natuur (‘building with

daarvoor samen vanaf 2021 in ieder geval € 600 mil-

nature’), stadsstranden, campings en tijdelijke recre-

joen beschikbaar te stellen. Veel van deze opgaven

atiewoningen en routenetwerken. De waterkeringen

zijn vooral de verantwoordelijkheid van gemeenten

langs het IJsselmeer en het Markermeer worden nu

en waterschappen. Juist de koppeling met andere

en in de toekomst versterkt om te voldoen aan de

opgaven in het ruimtelijke domein is een opgave

wettelijke norm. Wanneer het peil van het IJssel-

waar de provincie voor staat. In de Nationale omge-

meer en het Markermeer stijgt, leidt dit tot extra

vingsvisie (NOVI) is klimaatverandering als 1 van de

dijkversterkingen. Dijkversterking wordt door de

belangrijkste ontwikkelingen meegenomen. In de

provincie niet benaderd als een lijnelement, maar als

provinciale Omgevingsvisie NH 2050 is klimaatver-

een gebiedsontwikkeling waarbij, naast veiligheid,

andering eveneens benoemd als 1 van de belangrijk-

meerdere doelen worden gerealiseerd.

ste opgaven voor de toekomst. In aankomende jaren
zal de rol en ambitie die de provincie hier heeft nader
uitgewerkt worden.

Voldoen aan de Kaderrichtlijn Water/
Waterkwaliteit
De kwaliteit van het regionale oppervlaktewater, dit

Nieuwe KNMI- en IPCC-scenario’s die nu ontwikkeld

is oppervlaktewater dat in beheer is van de water-

worden, voorzien een forse zeespiegelstijging aan

schappen, is niet conform de criteria van de Europese

het einde van deze eeuw. Alhoewel in 2020 meer

Kaderrichtlijn Water (KRW). Geen enkel KRW-wa-

zekerheid gegeven kan worden over de mate van

terlichaam in Noord-Holland voldoet volledig aan

de zeespiegelstijging is het van belang om nu al te

de ecologische en chemische KRW-doelen. Dit is ook

voorsorteren. Naast maatregelen voor de kortere

het landelijke beeld. In beginsel moeten in 2027 de

termijn (tot 2050) moet nu ook worden nagedacht

KRW-doelen zijn gehaald. Dit is een gezamenlijke

welke effecten die klimaatverandering op de andere

opgave van Rijk, waterschappen en provincies. Het

transities heeft alsook op de leefbaarheid van

is zeer de vraag of het realiseren van de doelen in

Noord-Holland. Daar is kennis en sturing voor nodig

2027 haalbaar is. Een belangrijke bottleneck is een

om de kennis van de verschillende klimaatveran-

te grote uitspoeling van voedingsstoffen (en ook

deringstransities te verbinden. Samenwerking met

bestrijdingsmiddelen) naar het oppervlaktewater en

partners en inwoners is hierbij belangrijk.

het grondwater vanwege landbouwactiviteiten.
De provincie heeft als ambitie een watersysteem dat

De komende jaren zal op basis van de nieuwe

voldoet aan de KRW-normen, en dit kan door een

klimaatscenario’s worden verkend wat de gevol-

additionele bijdrage te leveren aan het behalen van

gen zijn voor de Noord-Hollandse kusten. Om in

de ecologische doelen. Dat kan alleen als extra mid-

de toekomst voldoende ruimte te hebben voor het

delen beschikbaar komen en daarmee een bijdrage

beschermen van de provincie tegen overstromingen

wordt geleverd aan een gezonde leefomgeving voor

is het noodzakelijk om nu ruimte te reserveren

mens en natuur.

voor toekomstige duin- en dijkversterkingen. De
Noord-Hollandse kustplaatsen vragen bijzondere

Bodemdaling

aandacht. Deze liggen vaak op of aan de zeezijde van

Bodemdaling komt voor in landelijk en stedelijk

de duinen. Kustplaatsen moeten worden beschermd

gebied. De focus van de provincie ligt op de veenge-

door het verstevigen en verbreden van de boulevards

bieden in het landelijke gebied. In stedelijk gebied

(bijvoorbeeld met een dijk-in-duin-oplossing). Dit

heeft bodemdaling grote impact door verzakkingen

kan worden gecombineerd met een verbetering van

van infrastructuur, riolering, funderingen et cetera.

de openbare ruimte en de landzijdige bereikbaarheid

De risico’s en urgentie wil de provincie de komende
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jaren beter in beeld brengen samen met gemeenten,

zeedijk Texel, Houtribdijk, Afsluitdijk, Havendijk Den

waterschappen en woningbouwcoöperaties.

Oever, Marken, Markermeerdijken en Durgerdam).

Zie ook het programma Bodemdaling veengebieden.

De provincie is bevoegd gezag voor de milieueffec-

Deelterreinen

trapportages die bij grote dijkversterkingen worden
opgesteld, stimuleert zogeheten meekoppelkansen

Thema: Veilig, beschermen tegen
overstromingen

(Provinciale Watervisie) en coördineert alle besluiten

Het veilig houden van de provincie is van essentieel

dijkversterking.

die nodig zijn voor het kunnen uitvoeren van een

belang. Het zorgen voor veiligheid gebeurt door
de bescherming van Noord-Holland door primai-

Stimuleren ruimtelijke kwaliteit en innovaties bij

re waterkeringen (dijken en duinen), regionale

dijkversterkingen

waterkeringen (bijvoorbeeld boezemkaden) en een

Bij het opstellen van projectplannen voor dijkver-

adequate voorbereiding op watercrises. Waterke-

sterkingen onderzoekt de provincie samen met de

ringen bieden niet alleen bescherming, maar geven

waterschappen, het Rijk, gemeenten, inwoners en

ook kansen voor recreatie, natuur en beleving van

belangenorganisaties of er extra kwaliteit aan een

het landschap. Waterschappen zorgen voor het aan

dijkversterking kan worden toegevoegd. De provincie

de wettelijke norm voldoen van de waterkeringen en

kan zogenoemde meekoppelkansen cofinancieren

de provincie voegt, waar wenselijk, bij versterkingen

(Reserve meekoppelkansen dijkversterkingen en kus-

van waterkeringen extra ruimtelijke kwaliteit toe.

tontwikkeling). Bij alle in uitvoering en voorbereiding

Essentieel is dat we zowel het landelijke als het

zijnde projecten wordt dit gedaan, bijvoorbeeld bij de

stedelijke gebied beschermen tegen de gevolgen

Markermeerdijken, Marken, Den Oever en Texel.

van klimaatverandering. Dat vergt aanpassingen in
zowel het watersysteem, maar ook in de ruimtelijke

Grote wateren, IJsselmeergebied

inrichting. Door bij nieuwe ruimtelijke ontwikke

De Noordzee, Waddenzee en het IJsselmeergebied

lingen rekening te houden met de mogelijke effecten

omringen de provincie. Steeds meer benut de pro-

van een overstroming, kan het aantal slachtoffers en

vincie Noord-Holland de kwaliteiten en de ruimte

de economische schade worden beperkt (klimaatbe-

van deze wateren, met wellicht de energietransitie

stendigheid). Nieuwe klimaatscenario’s voorspellen

en de zeespiegelstijging als grootste uitdaging voor

dat de zeespiegel sneller en meer gaat stijgen. Een

de komende periode. Conform de Omgevingsvisie

veerkrachtige kust is daarom belangrijk.

zullen de kusten meer en meer worden benaderd

De zeespiegelstijging heeft ook gevolgen voor het IJs-

als kustlandschappen, waarin zowel het land, als de

selmeer- en Markermeerpeil en kan leiden tot nieuwe

lijnvormige kust als de ontwikkelingen in het water

dijkversterkingen. Zowel de huidige als toekomstige

een plaats krijgen.

dijkversterkingen worden door de provincie niet
meer benaderd als een smal lijnelement maar als een

Nieuw is dat de provincie op de schaal van het gehele

brede waterkeringszone, die voldoende robuust is

IJsselmeergebied met de andere provincies en het

om stijgingen van het waterpeil in de toekomst op

Rijk de samenwerking heeft gevonden voor integrale

te vangen en om andere maatschappelijke belangen,

ontwikkeling, tot uiting komend in de Agenda

zoals natuur en recreatie, te realiseren.

IJsselmeergebied 2050 (zie deel II). In dit gebied is
er toenemende druk op het open water met nieuwe

Beoordelen versterkingsplannen primaire keringen

functies of intensivering van de bestaande: zowel

De verantwoordelijkheid voor het op orde brengen

voor natuur (Marker Wadden) als voor recreatie en

en veilig houden van de primaire keringen berust bij

toerisme, energietransitie en mogelijk infrastructuur

het Rijk en de waterschappen. De provincie moet

(nieuwe verbinding Almere-Amsterdam). Deze ont-

de dijkversterkingsplannen goedkeuren (wettelijke

wikkelingen leggen grotere druk op de ruimtelijke

taak) en streeft daarbij naar een goede ruimtelijke

kwaliteit en de inrichting van het IJsselmeergebied.

inpassing. In 2021 moet de huidige ronde dijkverster-

De provincie draagt momenteel per jaar € 50.000,-

kingen van het 2de Hoogwaterbeschermingspro-

bij aan het gezamenlijke werkbudget voor de uit-

gramma klaar zijn (Prins Hendrikdijk Texel, Wadden-

voering van de Uitvoerings- en kennisagenda. Voor
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maatregelen in het gebied wordt een verkenning

derland 2014 is vastgelegd wanneer de regionale

uitgevoerd naar een gebiedsfonds.

keringen worden getoetst en op orde moeten zijn.

Zie voor Noordzeekust en Wadden ook bij Ruimtelij-

Er zijn leidraden ontwikkeld die bij deze processen

ke Ontwikkeling.

worden gebruikt. In 2030 moeten regionale keringen
op orde zijn. Jaarlijks wordt over de voortgang van

Kustontwikkeling, Kustpact: Toekomstperspec-

toetsing en dijkverbetering door de waterschappen

tief 2040 Noord-Hollandse Noordzeekust en

aan de provincie gerapporteerd.

Strandzonering 2025
De afgelopen jaren is een traject doorlopen voor het

Waterrobuuste ruimtelijke inrichting van het

aanwijzen van zones op stranden aan zee waar on-

achterland en klimaatadaptatie

der voorwaarden wel nieuwe recreatieve bebouwing

Het huidige beleid van de provincie Noord-Holland

mag komen en waar niet. Bij dit traject waren kust-

richt zich vooral op hetgeen waarbij de provincie een

gemeenten, waterbeheerders, natuur-, belangen- en

duidelijke rol heeft op het waterrobuust inrichten

maatschappelijke organisaties en ondernemers be-

van landelijke en stedelijke gebieden en op haar

trokken. De afspraken met meer dan 60 partijen zijn

eigen verantwoordelijkheid (bijvoorbeeld provinciale

gemaakt in het landelijke Kustpact, en in Noord-Hol-

wegen). Daarom heeft het beleid zich de afgelopen

land uitgewerkt met 26 partners. De belangen van

jaren vooral gericht op overstromingsrobuust inrich-

waterveiligheid, drinkwatervoorziening en natuur en

ten en het beschikbaar stellen en actueel houden van

biodiversiteit zijn randvoorwaarde voor de ontwikke-

overstromingsdata (een wettelijke taak), en op vitale

ling van bestaande en nieuwe gebruiksfuncties.

en kwetsbare infrastructuur. Het beleid is volgend op

De strandzonering is vastgelegd in de Provinciale

de nationale Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie

Ruimtelijke Verordening (PRV). De samenwerking op

2015 waarbij is afgesproken dat alle overheden in

basis van het Kustpact zal worden voortgezet. Als

2050 klimaatadaptief zijn ingericht en in 2020 kli-

onderdeel daarvan zullen Rijk, provincie en gemeen-

maatadaptief handelen.

ten de ontwikkeling van de recreatieve bebouwing
monitoren op basis van geldende regelgeving en

Aangezien de klimaatveranderingen sneller gaan dan

gemaakte afspraken. Op de samenwerkingsagenda

verwacht, is in 2018 het nationale Deltaplan Ruimte-

in Noord-Holland staan onderwerpen en ontwikke-

lijke adaptatie opgesteld. Hierin is afgesproken dat

lingen als dynamisch kustbeheer, strandbebouwing

door het doorlopen van 7 ambities, er een versnelling

en een gedragscode gebruik. Er zal geen nadere

plaatsvindt op de ambitie van het bestuursakkoord

zonering worden opgesteld voor de duinen, die al

Ruimtelijke adaptatie. Eind 2018 is ter bevestiging

goed beschermd zijn vanuit diverse ruimtelijke en

van het Deltaplan het Bestuursakkoord Klimaat-

milieuregels en -regimes. Ontwikkelingen in de bin-

adaptatie 2018 getekend. Naast dat de betrokken

nenduinrand, als onderdeel van de kustzone, worden

overheden daarin hebben afgesproken het Deltaplan

vanwege de complexiteit en diversiteit aan ruimte-

en haar ambities te onderschrijven, is ook afgespro-

lijke functies, verder in omgevingsplannen en -visies

ken dat het Rijk een aantal versnellingsimpulsen

meegenomen.

beschikbaar gaat stellen om er daadwerkelijk voor te
zorgen dat de regionale overheden aan hun afspraak

Opnemen regionale keringen en normen in wa-

kunnen voldoen. In 2021 wordt het Deltafonds ook

terverordeningen

opengesteld voor uitvoeringsprojecten ten behoeve

Regionale keringen beschermen tegen overstroming

van klimaatadaptatie. Van de medeoverheden wordt

vanuit regionale watersystemen (de boezemwa-

minimaal cofinanciering verwacht.

teren). De provincie is vanuit de Waterwet kaderstellend en heeft de normering van de keringen

In de provinciale Omgevingsvisie is klimaatadaptatie

vastgelegd in waterverordeningen. Deze normering

benoemd als één van de belangrijkste ontwikkelin-

is gebaseerd op de economische waarde van het te

gen die op Noord-Holland afkomen. Zo is de provin-

beschermen gebied. De waterschappen toetsen, be-

cie nauw betrokken om klimaatadaptatie integraal

heren en onderhouden de waterkeringen. In het Uit-

te borgen in het gebiedsprogramma MRA, is zij in

voeringsbesluit Regionale Waterkeringen West-Ne-

overleg met de waterschappen hoe de gemeenten
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te ondersteunen bij hun opgaven voor het uitvoeren

Waterrecreatie

van een klimaatstresstest en risicodialoog, voert ze

In 2016 is de Visie op waterrecreatie in Noord-Hol-

onderzoek uit met onder andere waterschappen en

land 2030 vastgesteld. In de visie staan de opgaven

veiligheidsregio’s naar de klimaatbestendigheid van

en de ambities om de positie van Noord-Holland als

provinciale wegen en is nauw betrokken bij provinci-

waterrecreatieprovincie te behouden en te verster-

ale programma’s als OV-knooppunten.

ken. De provincie Noord-Holland heeft in haar eigen
Uitvoeringsprogramma 2016-2019 uitgewerkt welke

Ontwikkeling of herontwikkeling van buitendijk-

activiteiten zij in deze periode uitvoert om de doelen

se gebieden

uit de visie te bereiken. De uitvoering bouwt voort op

Beleid voor buitendijkse gebieden (uitgezonderd de

de samenwerking met de externe partijen (waterre-

kustzone) van de provincie Noord-Holland volgt het

creatieorganisaties en medeoverheden) die tot stand

rijksbeleid: het risico voor waterveiligheid bij ruimte-

is gekomen tijdens het gezamenlijke traject van vi-

lijke ontwikkelingen ligt bij de ontwikkelaar zelf. De

sievorming in 2015-2016. De totstandkoming is door

provincie vraagt in haar provinciale verordening bij

de provincie getrokken, maar de visie is expliciet van

ontwikkelingen die behoren tot de categorie ‘vitale

alle betrokken partijen.

en kwetsbare infrastructuur’ goed te onderbouwen

De provincie Noord-Holland voert regie over de

hoe de veiligheid tegen overstromingen is geborgd.

uitvoering van het eigen programma via diverse
(financiële) instrumenten. Ook voert Noord-Holland

Crisisbeheersing Water (laag 3)

de organisatie van de overlegstructuur uit die in

Naast maatregelen die genomen worden om het

de visie is vastgelegd. De provincie Noord-Holland

gebied achter de kust en dijken veilig te houden (dijk-

heeft hiermee een aanjagende rol die onder meer

versterkingen, ook wel laag 1 genoemd) en eventueel

mogelijk is door de inzet van de financiële middelen

aanvullende maatregelen binnendijks zoals bouwen

die beschikbaar zijn gesteld voor waterrecreatie. Met

op terpen (laag 2 genoemd) is crisisbeheersing

ingang van het jaar 2020 is jaarlijks een bedrag van

essentieel voor wanneer er een (dreigende) overstro-

€ 2 miljoen voor dit doel gereserveerd. De contouren

ming als gevolg van extreem weer plaatsvindt (laag

voor een nieuw provinciaal uitvoeringsprogramma

3). Hierin heeft de provincie de wettelijke taak (die

2019-2023 zijn met het externe netwerk gedeeld en

voortkomt uit een Europese verplichting) om over-

gaat uit van nog meer initiatief vanuit de regio’s.

stromingsscenario’s op te stellen, overstromingsdata
te actualiseren en samen met het Rijk en andere

Grondwater en drinkwater

partners overstromingsrisicobeheerplannen op te

In de duinen en in het Gooi wordt grondwater gewon-

stellen. Deze kaart wordt onder meer gepubliceerd

nen voor de drinkwatervoorziening. Het grondwater

op de provinciale risicokaart.

wordt hier extra beschermd tegen verontreinigingen
door maatregelen zoals het weren van risicovolle

Thema: Schoon en voldoende (watervisie),
benutten en beheren van water
(begroting)

bestemmingen en het houden van veldinspecties. In

Schoon en voldoende water is een essentieel ele-

oude verontreinigingen te saneren en te beheersen.

het Gooi wordt daarnaast het programma Grondwaterbeheer het Gooi uitgevoerd dat als doel heeft om

ment voor de Noord-Hollandse recreatie en natuur.
De provincie heeft daarin een stimulerende rol. De

Opstellen bodemenergieplannen

provincie zorgt samen met andere partijen voor een

In stedelijk gebied wordt steeds meer gebruik ge-

duurzaam watersysteem. Voorraden moeten zorg-

maakt van bodemenergie. Wanneer dit ongecoördi-

vuldig worden beheerd. Er mag geen uitputting of

neerd gebeurt kan de energievoorziening ondoelma-

verontreiniging plaatsvinden en overlast en tekorten

tig worden. Systemen kunnen elkaar beïnvloeden en

moeten worden voorkomen. De provinciale rol bij

het rendement kan afnemen. Om dit te voorkomen

watertekort is om erop toe te zien dat de afgespro-

maken gemeenten en provincie, waar dat nodig

ken verdringingsreeksen worden toegepast. Bij

is, bodemenergieplannen. In deze plannen wordt

schoon water stuurt de provincie op het voldoen aan

aangegeven waar warm en waar koud water kan

de Europese KRW-doelstellingen.

worden opgeslagen.
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Realiseren goede grondwatercondities in natuur-

eigen vaarwegen, participeert onder andere in het

gebieden

op de landbouwsector gerichte programma Bodem

In Noord-Holland is de natuur vrijwel overal afhan-

en Water, en heeft met haar beleid (met name het

kelijk van goede watercondities. Karakteristieke

landbouw-, natuur-, bodemdalings- en ruimtelijkeor-

voorbeelden zijn de duinen met natte valleien en

deningsbeleid) invloed op de waterkwaliteit.

beken, de veengebieden met vogels als roerdomp
en grutto, en de Vechtplassen met waterplanten en

Er zijn ook enkele dossiers die van groot belang zijn

trilvenen. Een goede grondwaterstand en voldoende

voor de kwaliteit van het oppervlaktewater maar

toevoer van schoon water is belangrijk in deze ge-

(nog) niet in de KRW-doelen zijn opgenomen. Dit

bieden. Om de kwaliteit van de natuur te verbeteren

betreft met name de microplastics en de medicijn-

wordt een programma van maatregelen uitgevoerd.

resten. Beide dossiers zijn begrepen in de nationale

Dit programma maakt onderdeel uit van de Natura

Delta-aanpak waterkwaliteit en zoetwater en betref-

2000-beheerplannen.

fen met name het Rijk en de waterschappen; de
provincies hebben hierbij geen directe rol.

Monitoren en beoordelen toestand grondwater
De grondwaterkwaliteit in Noord-Holland is over het

Ecologische kwaliteitsdoelen KRW-waterlicha-

algemeen in een goede toestand en de voorraad zoet

men

grondwater blijft op peil. Periodiek worden hiertoe

De provincie stelt, op voorstel van de waterschap-

zowel de grondwaterkwaliteit als de grondwater-

pen, de ecologische kwaliteitsdoelen vast van de

standen bepaald in enkele honderden meetpunten.

KRW-waterlichamen die door de waterschappen
worden beheerd.

Oppervlaktewater

De huidige doelen gelden voor de KRW-periode 2016

Volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW) dient het

tot en met 2021. Met het oog op de vaststelling van

oppervlaktewater uiterlijk in 2027 in een goede

de doelen voor de komende KRW-periode 2022-2027,

ecologische en chemische toestand te zijn. Voor de

zijn door de waterschappen in 2018 voor elk water-

kwalificatie ‘goede toestand’ gelden veel strenge ei-

lichaam watersysteemanalyses uitgevoerd. In 2019

sen; als daaraan niet is voldaan krijgt het betreffende

worden maatregelpakketten opgesteld en gebied-

waterlichaam een negatieve beoordeling. De actuele

sprocessen gehouden en in 2020 en 2021 volgen de

situatie is dat de KRW-waterlichamen (er zijn er in

formele inspraak en de uiteindelijke vaststelling van

Noord-Holland meer dan 80) niet aan de kwalificatie

de ecologische doelen door de provincie. Nationaal is

‘goede toestand’ voldoen. En de vooruitzichten zijn

afgesproken om de doelen voor de periode 2022-2027

bovendien niet goed. De emissies van de landbouw

alleen op basis van veranderde technische inzichten

(met name van voedingsstoffen) naar het water

aan te passen, en deze doelen dus niet, om andere

hebben een belangrijke invloed op het niet halen

redenen (bijvoorbeeld hoge kosten van maatregelen)

van de ecologische doelen. Maar er zijn ook andere

te verlagen. De rol van de provincie is het formeel

factoren, zoals de tekortschietende kwaliteit van het

vaststellen van de doelen op basis van de gekozen

effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties.

maatregelpakketten.

De rol van de provincie ten aanzien van de kwaliteit

Bepalen doelen overige wateren

van het oppervlaktewater is kleiner dan die van

Van het regionale - dat wil zeggen door waterschap-

de waterschappen (kwaliteitsbeheerders) en het

pen beheerde - oppervlaktewater in Noord-Holland,

Rijk (wetgeving, waaronder Meststoffenwet). De

is 47% niet begrensd als KRW-waterlichaam. De KRW

provincie stelt, op voorstel van de waterschappen,

geldt ook voor dit ‘overige water’, maar in afwijking

de ecologische KRW-kwaliteitsdoelen vast voor

tot de KRW-waterlichamen geldt hier geen resul-

de KRW-waterlichamen die in beheer zijn bij de

taatverplichting maar een inspanningsverplichting.

waterschappen, gaat met de waterschappen na of

Voor het overige water bestaan op dit moment nog

ook voor het ‘overig water’ (dus buiten de KRW-wa-

geen ecologische kwaliteitsdoelen. De provincie wil,

terlichamen) ecologische kwaliteitsdoelen gewenst

uiterlijk in 2021, met de waterschappen bepalen waar

zijn, werkt aan het ‘KRW-proof ’ maken van haar

(ecologische) doelen voor overige wateren nodig zijn
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en afspraken maken over de uitgangspunten daar-

de waterschappen voor het uitvoeren van concrete

voor. De provincie zet daarbij met name in op een

verbetermaatregelen op de bedrijven.

goede kwaliteit van beschermde natuurgebieden en
zwemwateren.

Beïnvloeding waterkwaliteit vanuit ander provinciaal beleid

Eigen vaarwegen ‘KRW-proof ’ en programma

Niet alleen met haar waterbeleid benut de provincie

Bodem en Water

mede ander provinciaal beleid om de waterkwa-

Met de aanleg van vispassages en natuurvriendelijke

liteit te verbeteren. Voorbeelden zijn het lopende

oevers in haar eigen vaarwegen levert de provincie

programma natuurinclusieve landbouw en de aanleg

een directe en concrete bijdrage aan de verbetering

van ecologische verbindingszones in het kader van

van de, vooral ecologische, waterkwaliteit, conform

het provinciale natuurbeleid.

de doelen van de KRW. Ook met de deelname aan
het programma Bodem en Water levert de provincie

Zwemwater

een concrete bijdrage.

De provincie streeft naar een toename van het
aantal zwemplekken in oppervlaktewater, in het bij-

Vispassages

zonder in de Metropoolregio Amsterdam en rondom

In de provinciale vaarwegen bevinden zich 10 sluizen.

de grotere steden. Vanwege onvoldoende waterkwa-

Momenteel wordt een intern onderzoek uitgevoerd

liteit of beperkingen door vaarverkeer is het lastig

naar de huidige vispasseerbaarheid van deze sluizen

om hier nieuwe veilige zwemplekken te creëren.

en de mogelijkheden om deze te optimaliseren. Het

Onderzoek op potentiële plekken wordt op dit

eerste concept duidt erop dat beheer van de op dit

moment uitgevoerd. In de Watervisie is de ambitie

moment reeds aanwezige visvoorzieningen niet

opgenomen om een bijdrage te leveren aan verbete-

adequaat gebeurt of op z’n minst onduidelijk is. Aan-

ring van de zwemwaterkwaliteit in de provincie, op

vullende investeringen zijn nodig om op alle sluizen

plekken waar de kwaliteit ‘slecht’ of ‘aanvaardbaar’

visvoorzieningen tot stand te brengen.

is. In 2016 vond daarom een inventarisatie plaats van
de kwaliteitsproblemen (blauwalg en bacteriën) en

Natuurvriendelijke oevers

de mogelijke oplossingen. Met een subsidieregeling

De provincie zet in op aanleg van natuurvriendelijke

voor water- en locatiebeheerders probeert de provin-

oevers in provinciale vaarwegen, door mee te liften

cie Noord-Holland de waterkwaliteit te verbeteren.

met plekken waar de oevers in ieder geval worden
aangepakt. Hiervoor is een nieuwe kaart opge-

Zoetwatervoorziening

steld waarop kansen staan aangegeven. Er is geld

Het probleem van de zoetwatervoorziening wordt in

gereserveerd voor de kansen die nu in beeld zijn. Bij

de toekomst steeds groter door vaker optredende en

nieuw opkomende kansen zal extra budget aan PS

langdurige droge periodes. Nieuwe klimaatscenario’s

gevraagd moeten worden.

voorspellen dat zomers zoals in 2018 vaker zullen
gaan voorkomen. De beschikbaarheid van zoetwater

Programma Bodem en Water

neemt af, de verzilting neemt toe, terwijl tegelijker-

Het programma Bodem en Water is een gezamenlijk

tijd door economische ontwikkelingen en energie-

programma van de Noord-Hollandse waterschappen,

transitie de vraag naar zoetwater voor bijvoorbeeld

de landbouwsector en de provincie en duurt tot 2021.

koelwater en beregening toeneemt. Ook door het

Het is gericht op vermindering van de voedingsstof-

tegengaan van bodemdaling en CO2-reductie door

fen- en bestrijdingsmiddelenemissies door de agra-

vernatting of onderwaterdrainage zal de waterbe-

rische sector, verbetering van de bodemstructuur en

hoefte groter worden.

vergroting van de zelfvoorzienendheid van agrariërs

Een aantal ingrijpende maatregelen in het hoofd-

ten aanzien van zoetwater. Er is een provinciale ken-

watersysteem (flexibel waterpeil in IJsselmeer en

nisstimuleringsregeling die wordt gefinancierd met

klimaatbestendige wateraanvoer) hebben ervoor

middelen van de waterschappen, en die de komende

gezorgd dat de problemen afgelopen zomer in

jaren wordt opengesteld. Vanaf mei 2018 geldt daar-

West-Nederland beperkt zijn gebleven. Deze maatre-

naast een subsidieregeling van en gefinancierd door

gelen komen voort uit het Deltaprogramma Zoetwa-
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ter. Naast deze grootschalige maatregelen worden

watersystemen opnieuw doorberekend op basis van

ook in het regionale watersysteem en bij gebruikers

de nieuwe klimaatscenario’s. Hieruit blijkt dat er een

waterbesparende maatregelen getroffen. In urgente

nieuwe opgave is voor de toekomst.

gebieden (verziltingsgevoelige- en veenweidegebieden) wordt het onderzoek naar waterbeschikbaar-

Beleidsdocumenten

heid het eerst aangepakt.

•

Provinciale Watervisie 2016-2021

•

Ons Water, publieksvriendelijke versie Watervisie

Zoetwaterbeschikbaarheid heeft een belangrijke plek

•

Waterwet

gekregen in de NOVI en de provinciale Omgevings-

•

Bestuursakkoord Water

visie. Bij nieuwe ontwikkelingen zal een klimaats-

•

Kaderrichtlijn Water

tresstest moeten worden uitgevoerd en nieuwe

•

Deltaprogramma 2019

ontwikkelingen mogen geen negatief effect hebben

•

Bestuursakkoord Klimaatadaptatie 2018

op de beschikbaarheid van zoetwater. Dit wordt in

•

2019 verder uitgewerkt in de Omgevingsverordening.
De droogte van de zomer 2018 en het effect op de
zoetwaterbeschikbaarheid wordt in 2019 geëvalu-

Uitvoerings-, kennis-, en innovatieagenda IJsselmeergebied

•

Waterrecreatie uitvoeringsprogramma’s

eerd. Provincies spelen hierbij een belangrijke rol,

Financiën

vooral in relatie tot kwetsbare natuur en grondwa-

De uitvoering van de ambities die zijn opgenomen in

ter.

de Watervisie, worden deels gedekt door de begroting van Programma Water, de Reserve meekoppel-

Stimuleren innovatieve en waterbesparende

kansen dijkversterkingen en Motie 110 voor klimaat-

maatregelen

adaptatie. Aangezien water een integrale opgave

Door middel van pilots heeft de provincie, samen

is, worden veel waterdoelen gefinancierd uit andere

met waterbeheerder en gebruikers, de mogelijk-

budgetten (bijvoorbeeld Programma Groen) of door

heden tot waterbesparing en waterbuffering op

cofinanciering Rijk, waterschappen, gemeenten en

bedrijfsniveau onderzocht en probeert zo gebruikers

private instellingen. In 2019 zullen een aantal onder-

te stimuleren tot het nemen van waterbesparen-

zoeken ten behoeve van klimaatadaptatie uit Motie

de maatregelen. Vooral in de kapitaalintensieve

110 gelden.

landbouwteelten die gevoelig zijn voor verzilting
valt winst te behalen, door met behulp van nieuwe

Meekoppelkansen bij dijkversterkingen komen in

methodieken het zoete water vast te houden en op

aanmerking voor cofinanciering vanuit de Reserve

gebruik te besparen.

meekoppelkansen dijkversterkingen en kustontwikkeling (Provinciale begroting 2019).

Wateroverlast
De kans op wateroverlast neemt toe doordat er in de
toekomst meer extreme buien zullen voorkomen. Als

Zie tabellen op de volgende pagina.

tie wordt wateroverlast meegenomen.

Belangrijkste bestuurlijke
overleggen

Het watersysteem in het gebied van Hoogheem-

De wateropgaven zijn integraal en de provincie is

raadschap Hollands Noorderkwartier is op orde.

meestal een van de vele partijen die voor de uitvoe-

Rijnland en AGV kennen nog een kleine restopgave

ring van een waterdoel verantwoordelijk is. Er zijn

die komende jaren opgelost zal worden. De provin-

dan ook vele bestuurlijke overlegstructuren waaraan

cie heeft hierbij een additionele rol en heeft in een

de provincie Noord-Holland deelneemt op rijks- en

aantal gevallen bijgedragen aan de realisatie, zoals

interprovinciaal niveau, zoals met de waterbeheer-

bij het project ‘Klimaatbuffer en schoonwatervallei

ders, gemeenten, Rijkswaterstaat Noord-Holland en

Castricum’ waar natuurontwikkeling en water-

drinkwaterbedrijven (PWN, Waternet en Vitens).

onderdeel van het Bestuursakkoord Klimaatadapta-

berging zijn gecombineerd. Inmiddels worden de
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Saldo baten en lasten per jaar
OD

Naam operationeel doel

3.1.1

Kaders stellen voor regionale keringen

3.1.2

Versterkingsplannen primaire keringen beoordelen en
investeren in ruimtelijke kwaliteit

3.1.3

Waterrobuuste inrichting bevorderen

251

257

257

257

257

3.2.1

Waterrecreatie stimuleren

4.857

223

223

223

223

3.2.2

Schoon en voldoende oppervlaktewater bevorderen

1.480

1.291

1.091

1.091

1.091

3.2.3

Schoon en voldoende grondwater bevorderen

Eindtotaal

2019

2020

2021

2022

2023

266

786

786

786

786

1.788

391

391

391

391

66

84

84

84

84

8.708

3.032

2.832

2.832

2.832

Bedragen X € 1.000 en een positief bedrag (bijv. 100) is een uitgave/tegenvaller en een negatief bedrag (bijv. -100) is
een inkomst/meevaller.
De bedragen zijn inclusief capaciteitskosten per OD

Saldo stortingen en onttrekkingen aan reserves
OD

Naam Reserve

3.1.2

Resv. Meekoppelkansen bij dijkversterk

3.2.1

Resv. Waterrecreatie

Eindtotaal

2019

2020

2021

2022

2023

9.946
-1.842
8.104

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

Bedragen X € 1.000 en een positief bedrag (bijv. 100) is een uitgave/tegenvaller en een negatief bedrag (bijv. -100) is
een inkomst/meevaller.
Een negatief bedrag betekent meer onttrekkingen dan stortingen aan de reserve
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Inleiding
Een kerntaak van de provincie is het bovenlokale en regionale ruimtelijk-economische beleid vorm en inhoud te geven. De provincie zorgt daarom samen met andere
overheden voor een passende invulling van de fysieke leefomgeving. Dit betekent
onder meer er voor zorgen dat mensen op de best mogelijke manier kunnen wonen,
werken en recreëren. De belangrijkste leidraad hierbij voor de provincie is de Omgevingsvisie.
Het beleidsveld ruimtelijke ontwikkeling behelst in essentie het faciliteren van de
juiste functie op de juiste plaats. Het gaat bijvoorbeeld om nieuwe stedelijke ontwikkelingen, zoals woningen en werklocaties, of voorzieningen voor het opwekken
van duurzame energie. Ook betreft het de bescherming van kwetsbare natuur en
bijzondere cultuurhistorische landschappen. Ruimtelijke ontwikkeling vereist dus
bij uitstek een integrale benadering van opgaven die in de fysieke leefomgeving tot
realisatie moeten komen.
De verantwoordelijkheid voor deze afwegingen komt steeds meer bij de lokale
overheid, de gemeenten, te liggen. Zeker waar het gaat om binnenstedelijke ontwikkelingen. Voorheen had de provincie taken in het plannen en programmeren van
ruimtelijke opgaven, en het goedkeuren van gemeentelijke bestemmingsplannen.
Tegenwoordig maakt de provincie ruimtelijk beleid en regelgeving om haar belangen
kenbaar te maken en te onderbouwen, zodat ze met gemeenten kan overleggen over
waar welke functies gewenst zijn (en wanneer). Dat gebeurt in toenemende mate in
regionaal verband. Daar, op het (boven)regionale schaalniveau, zitten ook de belangen van de provincie op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, en niet zozeer op
het niveau van de kleinschalige planologie van de vierkante meter. Het gaat immers
om grote ontwikkelingen die vaak verder gaan dan het grondgebied van een afzonderlijke gemeente. Voldoende woningen, werklocaties, installaties voor energieopwekking en recreatiegebieden, verbindende infrastructuur en behoud van natuur en
landschap. De provincie staat voor een grote uitdaging om de komende decennia,
samen met gemeenten en andere partners, uitvoering aan deze opgaven te geven.
Denk bijvoorbeeld aan de meer dan 220.000 nieuwe woningen tot 2040 in relatie
tot de doelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn én bijzondere landschappen in
stand te houden.
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Samenhang met Omgevingsvisie/
Omgevingswet

Voor Noord-Holland Noord (en de Gooi en Vecht-

De provinciale Omgevingsvisie is het belangrijkste

kernen, sterke regio’s’. Hiervoor zijn de volgende

beleidsdocument voor de ruimtelijke ontwikkeling.

ontwikkelprincipes vastgelegd:

De hoofdambitie is een evenwichtige balans tussen

•

streek) geldt onder andere de beweging ‘Sterke

Nieuwe woningbouw en voorzieningen concen-

economische groei en leefbaarheid. De ambities

treren in kernen, passend bij de rol daarvan in het

die daaronder vallen, en daarbinnen de ontwikkel-

regionale netwerk, zich voegend naar de vraag op

principes en randvoorwaarden, kennen allemaal
een ruimtelijke weerslag. Deze worden momenteel

basis van de meest actuele cijfers.
•

Functies en bestemmingen zoveel mogelijk bun-

vertaald in regelgeving in de Omgevingsverordening,

delen nabij ov-, weg-, energie-, agri- en datak-

regionale samenwerkingsagenda’s en programma’s.

nooppunten, aangevuld met de ontwikkeling van

De sturingsfilosofie uit de Omgevingsvisie is hierbij

vraaggestuurde vervoersconcepten.

leidend. Lokaal wat kan, regionaal wat moet, waarbij de opgave centraal staat.

Deelterreinen
De Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK)

Deze filosofie is geënt op de toekomstige Omge-

is een ruimtelijk expert en adviseert GS, gevraagd

vingswet. Concreet betekent dit dat provincie en

en ongevraagd, bij ruimtelijke veranderingen en

gemeenten bij ruimtelijke ontwikkelingen steeds

ontwikkelingen op regionaal niveau. Door zijn onaf-

meer met elkaar overleggen op basis van onderling

hankelijke positie heeft de PARK een belangrijke rol

vertrouwen en met respect voor elkaars belangen.

in het bewustzijn, onderzoek en het publieke debat

Dat lukt vooral als provincie en gemeenten elkaar

over de ruimtelijke ontwikkeling en inrichting van de

in een zo vroeg mogelijk stadium in het besluitvor-

leefomgeving in Noord-Holland. Sinds 2014 zijn in to-

mingsproces over ruimtelijke ontwikkelingen spre-

taal 23 ‘grote’ onderwerpen door de PARK van advies

ken, dus ook al in de fase van visievorming. Ruimte-

voorzien. Daarnaast heeft de PARK ook op ad-hocba-

lijke plannen worden alleen maar beter als er ‘aan de

sis advies gegeven. Daarbij gaat het om 12 thema’s.

voorkant’ besproken wordt wat de (on)mogelijkhe-

De adviezen van de PARK zijn integraal, gebiedsge-

den zijn, zowel vanuit gemeentelijke als provinciale

richt, agenderend en innovatief. Daarin heeft hij de

invalshoek.

samenhang tussen ruimtelijke kwaliteit en aspecten
als klimaat, waterveiligheid, energietransitie, verste-

Overigens zal de samenwerking per regio verschillen,

delijking en leefbaarheid centraal gesteld. Zijn focus

simpelweg omdat de ruimtelijke opgaven in de Me-

lag hierbij op het signaleren van nieuwe ontwikke-

tropoolregio Amsterdam (MRA) nu eenmaal anders

lingen in relatie tot ‘provinciale beleidshiaten’ en het

zijn dan in Noord-Holland Noord. Niet voor niets zijn

benutten en creëren van ruimtelijke kansen. Daarbij

in de Omgevingsvisie verschillende ‘bewegingen’

is de samenwerking met thema-experts, gemeenten,

voor deze regio’s benoemd. In de beweging ‘Metro-

belangenorganisaties en andere betrokkenen onont-

pool in ontwikkeling’ staat het vergroten van de

beerlijk geweest. In totaal zijn bijna 500 personen

agglomeratiekracht, door het ontwikkelen van een

betrokken geweest bij de totstandkoming van de

samenhangend metropolitaan systeem centraal.

adviezen. In de meeste gevallen was er sprake van

De bijbehorende ontwikkelprincipes zijn:

atelierbijeenkomsten, waarin de PARK fungeerde als

•
•
•

Wonen en werken zo veel mogelijk via binnenste-

katalysator in het proces van co-creatie met externe

delijke verdichting.

betrokkenen. GS hebben budget beschikbaar gesteld

Aanpassen van het totale mobiliteitssysteem aan

voor de periode van 3 jaar voor het aanstellen van

de drukker wordende metropool.

een nieuwe PARK. Vanaf 1 januari 2019 vervult land-

Versterken van functies in het landschap als

schapsarchitect Steven Slabbers deze rol.

onderdeel van het metropolitaan systeem.
•

Duidelijkheid over ontwikkelruimte van Schiphol

De Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkelingen

en het Noordzeekanaalgebied in relatie tot ruime

(ARO) is een onafhankelijke commissie die GS advi-

voor de verstedelijkingsopgave.

seert over de ruimtelijke kwaliteit van - veelal lokale
- plannen die grote impact hebben op het landschap.
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Daarvoor geldt wel dat nut en noodzaak van die

ment en bestaat uit een introductiedeel met onder

ontwikkelingen zijn aangetoond en een oplossing

andere informatie over de opzet van de leidraad en

binnen bestaand stedelijk gebied niet mogelijk is. De

de juridische doorwerking, een deel met gebiedsge-

instelling en taken van de ARO zijn verder uitgewerkt

richte informatie (ensembles en structuren) en een

in artikel 6 van de PRV. Gemeenten zijn niet verplicht

voorbeeldenbank. De leidraad is in de PRV verankerd

om een ruimtelijk plan aan de ARO voor te leggen,

in artikel 15 (ruimtelijke kwaliteitseis).

maar kunnen daar wel voor kiezen door een verzoek
bij GS in te dienen. Een positief advies van de ARO

De Taskforce Ruimte (TFR) is in 2005 opgericht met

helpt voorkomen dat de provincie een zienswijze

als doel het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit,

indient op ruimtelijke plannen van gemeenten. De

het verbeteren van het gebruik van de leefomge-

ARO gebruikt de provinciale Leidraad Landschap en

ving en het beter benutten van de ruimte binnen de

Cultuurhistorie als kwaliteitskader. De ARO komt ge-

gebouwde omgeving. De TFR is een onafhankelijke

middeld 9 keer per jaar bijeen. De ARO is 8 jaar actief

commissie, ingesteld door PS, en bestaat uit een

en heeft door middel van 240 adviezen bijgedragen

wisselend panel van deskundigen uit de sfeer van

aan de bewustwording van ruimtelijke kwaliteit bij

ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling. De TFR

het realiseren van concrete plannen. De ARO bestaat

biedt op verzoek professionele hulp aan Noord-Hol-

uit deskundigen op het gebied van landschap, ste-

landse gemeenten bij ruimtelijke ontwikkelingen die

denbouw en cultuurhistorie. Daarbij is ook bijzon-

moeilijk van de grond komen of waarbij het proces is

dere kennis op de terreinen economie, landbouw en

vastgelopen. Daartoe kan de TFR voor een gemeente

water vertegenwoordigd. Op dit moment bestaat de

een ‘assist’ organiseren om een nieuwe impuls aan

ARO uit de volgende vaste leden:

de gewenste ontwikkeling te geven. De assist is een

•

Peter de Ruyter (landschapsarchitect)

aanbesteding voor een onafhankelijke studie. Het

•

Irmgard van Koningsbruggen (deskundige cul-

resultaat van een assist wordt openbaar aan alle

tuurhistorie en architectuurhistoricus)

belanghebbenden tegelijkertijd gepresenteerd. Daar-

•

Jan Winsemius (planeconoom)

door zien gemeente, omwonenden en betrokkenen

•

Ellen Marcusse (stedenbouwkundige)

de resultaten bij de eindpresentatie voor het eerst
en ontstaat er steeds weer een levendige discussie

De volgende leden zijn als reservelid beschikbaar:
•
•
•

die weer als startpunt kan dienen voor een nieuw

Ingeborg Thoral (landschapsarchitect en steden-

begin van het betreffende project. Het resultaat

bouwkundige)

wordt gepubliceerd, opdat ook andere gemeenten

Klaas Jan Wardenaar (ecoloog en landschapsar-

met een vergelijkbare opgave van het advies kunnen

chitect)

profiteren. Er zijn inmiddels 16 assists geweest. Er

Chris de Bont (historisch geograaf)

is nog budget beschikbaar voor het uitvoeren van 1
assist. De assists hebben in bijna alle gevallen een

De Leidraad Landschap en Cultuurhistorie, door

impuls gegeven aan het (vastgelopen) proces. De

GS vastgesteld op 10 april 2018, is een provinciale

mate van inhoudelijke doorwerking en effecten van

handreiking voor het inpassen van nieuwe ruim-

de uitkomsten en bereikte resultaten verschilt per

telijke ontwikkelingen in het landschap, zoals

assist. Reden hiervoor is dat processen voor com-

bebouwing, agrarische bedrijven, infrastructuur of

plexe opgaven vaak een lange looptijd hebben van

vormen van energieopwekking. De leidraad geeft

meerdere jaren.

gebiedsgerichte én ontwikkelingsgerichte beschrijvingen en biedt zo toepasbare informatie over de

De Uitvoeringsregeling Ruimte voor Ruimte (RvR) is

manier waarop ruimtelijke ontwikkelingen kunnen

bedoeld voor verbetering van de ruimtelijke kwaliteit

bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving. De

van het landelijk gebied door het opruimen van

provincie beoogt met deze leidraad om samen met

storende agrarische bebouwing. Als tegenprestatie

bijvoorbeeld gemeenten, ontwikkelaars en initiatief-

voor de sloop krijgt de aanvrager in samenspraak

nemers te werken aan het behouden en versterken

met de gemeente planologische medewerking voor

van de ruimtelijke kwaliteit van het landschap en de

compensatiewoningen op een andere plek of op de

cultuurhistorie. De leidraad is een digitaal docu-

saneringslocatie. Aan de omvang van de nieuw-
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bouw, de vormgeving en inpassing zijn voorwaarden

nadruk meer op een goede omschrijving vooraf en bij

verbonden. Zo moet de ruimtelijke storendheid zijn

de kwaliteit van het te doorlopen proces te liggen.

aangetoond voordat een plan voor de regeling in

De PARK past nog goed in de nieuwe sturingsfilosofie

aanmerking kan komen. Er moet bovendien sprake

en de bredere definitie van ruimtelijke kwaliteit. De

zijn van een aantoonbare vermindering van bebou-

PARK benadert ruimtelijke kwaliteit immers vanuit

wing in vergelijking met de te slopen bebouwing. Het

de brede definitie en zit vaak ook vooraan in het

gaat om een vermindering van zowel oppervlakte

planproces.

in vierkante meter als volume in kubieke meter. Het
aantal woningen wordt bepaald aan de hand van

De TFR vervalt in zijn huidige vorm. De afgelopen 2

de mogelijkheden om te komen tot een verbetering

jaar is er geen aanvraag van een gemeente voor de

van de ruimtelijke kwaliteit en de te compenseren

inzet van de TFR geweest. Er is nog geld beschikbaar

kosten. De regie voor de uitvoering van de regeling

voor 1 assist. De manier van werken sluit wel goed

ligt primair bij het gemeentebestuur. GS kunnen

aan bij de nieuwe sturingsfilosofie. De TFR vormt een

adviseren over de toepassing van deze regeling. De

goede leerschool om de instrumentele kant van de

initiatiefnemer dient de aanvraag in bij de gemeente.

nieuwe wetgeving en opgaven verder te onderzoe-

Indien de aanvraag voldoet aan artikel 16 van de PRV

ken.

en aan de nadere regels in Uitvoeringsregeling RvR
2015, kan het gemeentebestuur besluiten om over te

De ARO sluit onvoldoende aan bij de nieuwe stu-

gaan tot het opstellen van een ruimtelijk besluit om

ringsfilosofie en de bredere definitie van ruimtelijke

woningbouw mogelijk te maken in het landelijk ge-

kwaliteit. De samenstelling van de ARO is weliswaar

bied. Het is steeds aan het gemeentebestuur om de

relatief breed, en de ARO adviseert steeds vaker in

afweging te maken of zij de regeling wil toepassen.

een vroeger stadium van planontwikkeling (meer

De regeling geeft een initiatiefnemer geen aanspraak

adviserend, minder toetsend), maar verbetering in

op toepassing van deze regeling.

de manier en het moment van adviseren is wenselijk
en noodzakelijk.

Uitdagingen komende periode
Nu de provincie in haar visie de brede definitie voor

Er worden steeds vaker vraagtekens gezet bij de

ruimtelijke kwaliteit hanteert is het de vraag of

effectiviteit van de RvR-regeling ten behoeve van

het huidige instrumentarium hier nog bij aansluit.

ruimtelijke kwaliteit. De RvR-regeling in haar huidige

Daarnaast moet overwogen worden of het huidige

vorm wordt afgeschaft. De regeling wordt tegen-

instrumentarium niet aangepast of vernieuwd moet

woordig meer als een financieel middel toegepast,

worden naar een instrumentarium leefomgevings-

waaraan de ruimtelijke kwaliteit ondergeschikt is. In

kwaliteit, waarbij het ook gaat om aspecten als

het kader van de Omgevingsverordening en de trans-

luchtkwaliteit, natuurinclusief ontwikkelen, klimaat-

formatie van leegstaande (agrarische) bebouwing

adaptatie en ruimtelijke clustering rondom infra-

naar een nieuwe functie, wordt in 2019 gekeken naar

structuurknooppunten. In 2019 is het daarom tijd om

alternatieve instrumenten. Dit met als doel om een

het Noord-Hollandse instrumentarium ruimtelijke

afname van de ruimtelijke kwaliteit en de negatieve

kwaliteit te heroverwegen.

invloed van leegstand op de vitaliteit van het lande-

Daarnaast komt er met het invoeren van de nieuwe

lijk gebied tegen te gaan.

Omgevingswet een andere sturingsfilosofie als het
gaat om de rol van de provincie richting gemeenten.

Kortom: het instrumentarium ruimtelijke kwaliteit

In algemene zin wordt er meer aan de gemeenten

is (deels) toe aan vernieuwing. We stellen voor om de

overgelaten. Zij zijn degenen die de Omgevingsver-

ARO en de TFR in hun huidige vorm te laten vervallen

gunning verlenen aan initiatiefnemers van plannen

en te vervangen door een nieuwe onafhankelijke

en zijn ook belast met de handhaving ervan. Dit

adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit. Deze commissie

betekent voor de provincie dat zij plannen niet meer

bestaat uit een poule van experts op het gebied van

aan het eind van het proces toetst op ruimtelijke

ruimtelijke kwaliteit die Noord-Hollandse gemeen-

kwaliteit, maar vooraf moet beschrijven aan welke

ten, provincie NH en waterschappen op verzoek

kaders een plan moet voldoen. Daarmee komt de

adviseert over de kwaliteit van ruimtelijke plannen.
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Wat betreft disciplines is deze poule vergelijkbaar

Bloemendalerpolder

met de ARO, de manier van adviseren is geïnspireerd

Na een periode van voorbereiding, waaronder een

op de TFR. De commissie vormt de schakel tussen

integrale heroriëntatie naar aanleiding van de

het stimuleren en borgen van ruimtelijke kwaliteit en

economische crisis van een aantal jaren geleden, is

krijgt twee taken:

in 2012 de Samenwerkings- en Uitvoeringsovereen-

1. Hulp bieden aan gemeenten, provincie NH en

komst Bloemendalerpolder (SUOK) gesloten tussen

waterschappen bij vragen over het realiseren van

de samenwerkende publieke en private partijen

ruimtelijke kwaliteit. Het aantal en type adviseurs

Bloemendalerpolder. Kern van de afspraken is dat

dat vervolgens wordt ingezet is afhankelijk van

private partijen integraal verantwoordelijk zijn voor

de aard en complexiteit van het vraagstuk. Advies

de uitvoering van de gebiedsontwikkeling.

vindt plaats op locatie, in de regio.

Na het sluiten van de SUOK is door private partijen

2. Bewaken van de ruimtelijke kwaliteitsambitie van

gewerkt aan de afgesproken verdere planuitwer-

de provincie zoals opgenomen in de Omgevings-

king. Onderdeel hiervan is de uitwerking van het

visie en bijbehorende Omgevingsverordening.

landschapsontwikkelingsplan. Bij de uitwerking is

Belangrijk hierbij is dat de toetsing van plannen

gebleken dat er in het gebied compensatie nodig is

een inspirerend karakter heeft en de initiatiefne-

van onder meer het leefgebied van de heikikker als

mers zou moeten uitdagen om tot plannen met

gevolg van de rode ontwikkeling. Deze compensatie

een hogere ruimtelijke kwaliteit te komen. Ook

is gevonden in het robuust groen-blauw. Planning

hier kan de commissie in wisselende samenstel-

is dat begin 2019 het landschapsontwikkelingsplan

ling wordt ingezet.

wordt afgerond. Bij de uitvoering moet door private
partijen worden voldaan aan de compensatiever-

De commissie krijgt een onafhankelijke voorzitter,

plichtingen. RUDNHN heeft hier toezicht op. Gelet

die tevens ambassadeur is, en een coördinator die in

op de omvang van het gebied, de gefaseerde ontwik-

dienst is van de provincie Noord-Holland.

keling en de publieke aandacht moet dit nauwgezet
gebeuren.

Gebiedsontwikkeling
In de vorige collegeperiode is de provincie bezig

Begin 2019 zal de grondruiling plaatsvinden zoals

geweest om diverse gebiedsontwikkelingen af te

afgesproken in de SUOK. De provincie ruilt haar toe-

ronden. Het betreft gebiedsontwikkelingen die in het

komstige rode gronden met de toekomstige groene

1ste decennium van deze eeuw, of zelfs al daarvoor,

van de andere partijen. De provincie wordt daarmee

zijn gestart. In die tijd zijn gronden verworven en

voor start van de inrichting eigenaar van het gehele

samenwerkingsverbanden met gemeenten en ont-

robuust groen-blauw buiten het woongebied. Vervol-

wikkelaars aangegaan om gebiedsontwikkeling te

gens dragen de private partijen zorg voor inrichting

stimuleren. In een aantal gevallen zijn deze ontwik-

en is de provincie daarna verantwoordelijk voor het

kelingen voortijdig beëindigd en worden de verwor-

beheer.

ven gronden verkocht voor landbouwkundig gebruik
of natuurontwikkeling. Dit geldt bijvoorbeeld voor

Planning is dat begin 2019 ook de andere afspraken in

het voormalige project Wieringerrandmeer. In

de SUOK nader zijn uitgewerkt, waaronder de inzet

andere gevallen zijn de gronden overgedragen voor

van het kwaliteitsfonds. De financiële verplichtingen

gebiedsontwikkeling aan gemeenten (Crailo) of pro-

uit de SUOK bestaan uit:

jectontwikkelaars (Bloemendalerpolder, voorzien in

•

de finale overdracht naar de eindgebruiker (Motor-

•

gebruikt voor sloop RCM (resterend € 2.399.540,-).

dat de provincie haar actieve rol in gebiedsontwikom woningbouw of bedrijvigheid, terugdringt. Er is

Kwaliteitsfonds robuust groen-blauw (naar private partijen): € 2,5 miljoen, waarvan € 0,1 miljoen is

crossterrein Wieringermeer). In alle gevallen geldt
keling, in de vorm van grondverwerving, als het gaat

Kwaliteitsfonds openbare voorzieningen (naar
gemeente): € 2,5 miljoen.

2019). En in weer andere gevallen is het wachten op

•

Bijdrage gemeente Weesp voor inbreng gronden
(€ 0,44 miljoen).

een reserve van € 7,3 miljoen voor de gebiedsontwik-

Deze bedragen maken onderdeel uit van de reserve

keling, waarvoor een bestedingsplan is opgesteld.

van € 7,3 miljoen. Zie tabel op volgende pagina.
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Saldo stortingen en onttrekkingen aan reserves
OD

Naam Reserve

2019*

5.2.4

Resv. Ruimtelijke Ontwikkeling

7.340

Eindtotaal

7.340

2020

2021

2022

2023

0

0

0

0

Bedragen X € 1.000 en een positief bedrag (bijv. 100) is een uitgave/tegenvaller en een negatief bedrag (bijv. -100) is
een inkomst/meevaller.
Een negatief bedrag betekent meer onttrekkingen dan stortingen aan de reserve
* met het uitgangspunt 1 OD = 1 reserve (met uitzondering van technische reserves voor kapitaallasten) geeft het saldo in 2019 een
vertekend beeld omdat de overheveling van de middelen uit oude reserves dit jaar plaatsvindt

Haarlemmermeer-West/Parels aan de Ringvaart

men tot het oprichten van een stuurgroep waarin de

De gemeente Haarlemmermeer, de provincie en

ontwikkelingen worden afgestemd, de voortgang

Rijnland hebben in 2014 ingestemd met het uitvoe-

wordt besproken en afstemming plaatsvindt tussen

ringsplan Parels aan de Ringvaart dat de kaders

betrokken partijen gericht op de samenhang en inzet

aangeeft voor de ontwikkeling van het gebied

van (aanverwante) dossiers. Vanuit de provincie had

Haarlemmermeer-West. Het plan moet dienen als

de portefeuillehouder RO zitting in deze stuurgroep.

de onderbouwing voor de inzet van het eerder door
het Rijk beschikbaar gestelde geld van € 41,5 miljoen

Nieuwe strandwal

voor het oude plan Westflank Haarlemmermeer. Het

Dit programma bestaat uit de volgende 4 deelpro-

plan schetst een kwalitatief hoogwaardig en duur-

gramma’s:

zaam leefgebied, gebaseerd op de ontwikkeling van

•

4 bestaande dorpen aan de Ringvaart tot volwaardige dubbeldorpen met het Park 21 en de Ringvaart als
belangrijke pijlers. Het grootste deel van de gronden

lokale en regionale woningbehoefte).
•

is in handen van private partijen. Via ontwikkelings-

Groen (de versterking van de ruimtelijke kwaliteit
door de realisatie van projecten op het gebied van

planologie worden deelgebieden tot ontwikkeling
gebracht.

Wonen (het vraaggestuurd realiseren van woningen, zodat een bijdrage wordt geleverd aan de

landschap, natuur en recreatie).
•

Aansluiting A9 (verbetering bereikbaarheid door
middel van een nieuwe aansluiting op de A9 ter

De toekenning van het bedrag is als volgt opge-

hoogte van Heiloo, inclusief toeleidende wegen,

bouwd: er is € 15 miljoen voor de invoering van een

waardoor de in het plangebied te bouwen wonin-

duurzaam watersysteem en de aanleg van een

gen en het bedrijventerrein Boekelermeer worden

ondiepe plas in Park 21 als de gemeente een vergelijkbaar bedrag investeert. Voor groen-recreatieve pro-

ontsloten).
•

Bedrijventerrein Boekelermeer (versterking van

jecten is een bedrag van € 4,5 miljoen beschikbaar.

de economische ontwikkeling van de regio door

De verbetering van het regionale hoofdwegennet

de realisatie van bedrijventerrein Boekelermeer).

in en rond Haarlemmermeer krijgt een impuls van
€ 21 miljoen onder voorwaarde dat de gemeente daar

De afspraken over het totale programma zijn

zelf ook € 10 miljoen aan toevoegt. Dit bedrag wordt

vastgelegd in de op 12 maart 2014 ondertekende

ingezet voor de Duinpolderweg en blijft onder beheer

Overeenkomst Nieuwe Strandwal. Nadere afspra-

bij de provincie, die de coördinerende taak heeft om

ken over het deelprogramma Aansluiting A9 zijn

de inpassing en aanleg hiervan mogelijk te maken.

vastgelegd in de Realisatieovereenkomst Aanslui-

Voor transformatie en verplaatsingen van bedrijfs

ting A9.

terreinen langs de Ringvaart is tenslotte een bedrag

Vanuit het deelprogramma Groen is een project

van € 1 miljoen beschikbaar. Tot en met 2018 zijn er 2

gestart met als doel een fietsbrug aan te leggen

aanvragen verleend voor in totaal € 11,73 miljoen. Er

over de A9 om de groengebieden aan weerszijden

resteert nog een bedrag van bijna € 9 miljoen, exclu-

van de weg opnieuw te verbinden ten behoeve van

sief de € 21 miljoen voor de regionale infrastructuur.

recreatief gebruik. Afspraken over dit project zijn
vastgelegd in een aparte overeenkomst Fietsbrug

De afgelopen periode is het uitvoeringsplan verder

A9. De uitvoering van dit programma is met name

uitgewerkt. De gemeente heeft het initiatief geno-

vertraagd omdat het belangrijkste verbindende
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onderdeel, de aanleg van de aansluiting A9, lang

meerdere provinciale doelen ondersteund. Alle

heeft moeten wachten op behandeling door de Raad

transacties hebben plaatsgevonden op basis van een

van State.

marktconforme waarde op basis van een taxatie.

Voormalig Wieringerrandmeer

In de periode 2019-2023 wordt verwacht dat het

Het voormalig gebiedsontwikkelingsplan Wieringer-

resterende onroerend wordt verkocht, via kavelruil

randmeer (hierna ook: WRM) zag toe op het zuide-

of via openbare verkoop. Het onroerend goed voor

lijke deel van Wieringen (Polder Waard-Nieuwland)

het WRM is aangekocht voor een totaalbedrag van

en het noordelijke gedeelte van de Wieringermeer.

circa € 33 miljoen uit het budget voor grondaanko-

In de periode tussen 2007 en 2010 heeft de provincie

pen van de UNA-reserve. Na het beëindigen van het

Noord-Holland circa 470 hectare onroerend goed

project zijn de afschrijvingen op het aangekochte

aangekocht ten behoeve van dit gebiedsontwikke-

vastgoed ten laste van de UNA-reserve voor een

lingsplan. Daarnaast is een akkerbouwbedrijf aan de

bedrag van € 26 miljoen verrekend en de percelen

Groetweg in Middenmeer (70 hectare) als compen-

zijn als materiële vaste activa tegen de getaxeerde

satieobject voor een eventuele bedrijfsverplaatsing

waarde op de balans opgenomen onder het krediet

vanuit het plangebied aangekocht (ten laste van het

WRM. Het WRM-krediet is niet-revolverend van aard.

krediet Anticiperende Grondaankopen).

Bij verkoop van de grond en bij herwaardering van

Na veel weerstand en politieke discussie besloten GS

de grond op basis van taxatie valt de boekwaarde

in november 2010 het project te beëindigen wegens

automatisch vrij en wordt (boekwinst of -verlies) ten

het niet rond krijgen van de financiën. Op 15 novem-

laste van de algemene middelen gebracht.

ber 2010 besloten PS over het initiatief van GS. Na
het besluit om niet verder te gaan met het Wierin-

Crailo

gerrandmeer, is een gebiedsvisie voor de Polder

In 2007 kocht de provincie het voormalig militair

Waard-Nieuwland vastgesteld (PS 29 januari 2013),

complex Crailo in het Gooi aan met de bedoeling

waarin de volgende speerpunten voor het gebied zijn

het te ontwikkelen als woon- en werkgebied. Mede

benoemd:

als gevolg van de crisis heeft deze ontwikkeling veel

verkoop agrarische grond via kavelruilen ten

vertraging opgelopen. In de tussentijd was de con-

behoeve van de agrarische structuurverbetering

text ook flink veranderd. De provincie ging zich meer

verbetering watersysteem in de polder (in samen-

bezighouden met haar kerntaken (en daar hoorde

werking met HHNK)

actieve gebiedsontwikkeling niet bij) en de gemeen-

een nieuwe natuurstrook langs de gehele zuidelij-

telijke herindelingen en verdergaande samenwerking

ke rand van de polder

maakten dat een dergelijke ontwikkeling veel meer

•

een nieuw fietspad langs de Wierdijk

een gemeentelijke rol was geworden. Ook al was

•

uitbreiding passeerhavens Polderweg door ge-

de provincie in 2017 in een vergevorderd stadium

meente Hollands Kroon

van ontwikkeling, de provincie en de gemeenten

verkoop van de losse woonerven plus het behoud

Hilversum, Gooise Meren en Laren kwamen overeen

van de Wierschuur

om Crailo voor de boekwaarde van € 33,2 miljoen aan

•
•
•

•

de 3 gemeenten te verkopen. Op 18 december 2017 is
Van deze speerpunten zijn nagenoeg alle activiteiten

de koopovereenkomst getekend en de akte gepas-

gestart en vergevorderd of inmiddels afgerond. Tot

seerd. De ontwikkeling van Crailo ligt hiermee nu in

nu toe is circa 66% van het aangekochte onroerend

handen van de betreffende 3 gemeenten. Zij beogen

goed verkocht, waaronder de bedrijfslocatie aan

te komen tot een duurzame woonwijk (400-600

de Groetweg. De agrarische grond wordt in eerste

woningen), groenontwikkeling en een beperkte be-

instantie via kavelruil verkocht. De kavelruilen zijn

drijvigheid. In de verkoopovereenkomst is een voor

een uitvoering van het ‘Fictief kavelruilplan’ dat door

de gemeenten gunstige betaalregeling afgesproken,

Stivas is opgesteld. De kavelruilen worden begeleid

waarbij de gemeenten uiterlijk in 2029 het aankoop-

door Stivas en indien mogelijk worden hiermee

bedrag hoeven te betalen.
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Motorcrossterrein Wieringermeer

Zowel door de provincie als door gemeenten en

De provincie is al zeer lang betrokken bij de aanleg

ontwikkelaars geïnitieerd komen diverse ruimtelijke

van een motorcrossterrein in de Kop van Noord-Hol-

ontwikkelingen op de tafel van de provincie, waar-

land. De huidige betrokkenheid is terug te voeren op

voor nader onderzoek nodig is of plannen dienen te

een Statenmotie waarin de Staten GS uitnodigden

worden opgesteld. Voor 2019 gaat het bijvoorbeeld

te bevorderen dat er een motorcrossterrein in de

om het opstellen van 8 Regioagenda’s, proceskosten

Kop van Noord-Holland gerealiseerd zou worden.

en onderzoekskosten voor De Kop Werkt!, voorbe-

Inmiddels is de stand van zaken dat de gemeente

reiding van kavelruil Wieringen, uitwerken van de

Hollands Kroon positief staat ten opzichte van de re-

Gebiedsagenda IJsselmeergebied en het verrichten

alisatie van een motorcrossterrein in deze gemeente,

van onderzoeken hiervoor.

mits dit terrein aan alle wettelijk daaraan te stellen
vereisten voldoet. In het komende jaar zal duidelijk

Belangrijke concrete ruimtelijke opgaven voor de

moeten worden of de stichting, waarin inmiddels de

komende jaren zijn onder meer:

4 in de Kop van Noord-Holland gevestigde motor-

•

de mogelijke aanlanding van energie-infrastructuur van op zee opgewekte windenergie bij Den

crossclubs zijn opgegaan, in staat zal zijn hiervoor

Helder

een realistisch plan te maken en ook de exploitatie
inclusief de daarbij behorende aankoop van de grond

•

knooppuntontwikkeling in de regio Alkmaar

voor het terrein rond te krijgen. De grond van de

•

verstedelijkingsopgave in het Noordzeekanaal
gebied

beoogde locatie is in het bezit van de provincie. Een
eventuele verkoop zal marktconform plaatsvinden

•

transformatie glastuinbouw Rijsenhout

overeenkomstig de daarvoor geldende regels.

•

huisvesting buitenlandse werknemers in

Uitdagingen komende periode

•

vitalisering vakantieparken

Het uitvoering gaan geven aan de Omgevingsvisie

•

aanpak leegstand agrarische gebouwen

Noord-Holland Noord

wordt de grootste uitdaging voor de komende periode. Het gaat in de eerste plaats om het opstellen van

Qua werkwijze is de grootste uitdaging om verdere

de Omgevingsverordening, waar de huidige Provin-

invulling te geven aan de samenwerking met ge-

ciale Ruimtelijke Verordening (PRV) in zal opgaan.

meenten, in toenemende mate op het niveau van de

De Omgevingsverordening volgt de sturingsfilosofie

bestuurlijke regio’s of de superregio’s Noord-Holland

van de Omgevingsvisie, waardoor de regels die op

Noord en MRA. Dus vroeg in processen in gesprek

ruimtelijke ontwikkeling betrekking hebben ingrij-

gaan met de omgeving, met partners en met belang-

pend kunnen veranderen. Dit geldt met name voor

hebbenden. Het gaat om werken vanuit partner-

de onderdelen verstedelijking, landschap, landbouw

schap, in actie komen waar we het verschil kunnen

en water. De Omgevingsverordening zal begin 2020

maken, maar ook terughoudend zijn als andere

worden vastgesteld. Tot die tijd geldt de PRV, die

partijen een natuurlijker rol hebben.

mogelijk nog enkele keren geactualiseerd wordt,
als dat wenselijk of noodzakelijk is (bijvoorbeeld om

Provinciale rol en instrumenten

de geitenhouderij in Noord-Holland te reguleren,

Op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling kan de

conform het voorbereidingsbesluit van Provinciale

provincie verschillende rollen vervullen:

Staten (PS) in december 2018).

Kaderstellende rol
Waar de Omgevingsverordening instructieregels

Via de Provinciale Ruimtelijke Verordening, en vanaf

geeft waar andere overheden zich aan moeten

2020 de Omgevingsverordening, stelt de provincie

houden, zal de uitvoering van de Omgevingsvisie ook

algemene instructieregels die gemeenten bij hun

grotendeels plaats vinden met een proactieve inzet

ruimtelijke planvorming in acht moeten nemen.

van de provincie, via Regionale Samenwerkingsagenda’s en programma’s. Deels via reeds bestaande

Investerende rol

programma’s als bijvoorbeeld De Kop Werkt!, deels in

De provincie kan besluiten provinciaal geld in te

nieuwe zoals de Samenwerkingsagenda Kusten.

zetten voor uitvoeringsprojecten in de provincie door
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geheel of gedeeltelijk investeringen op zich te ne-

bedrijventerreinen, kantoren, detailhandel en

men. De provincie kan de bekostiging van onderzoe-

overige stedelijke voorzieningen (bijvoorbeeld

ken financieren en het opstellen van plannen door

crematoria, bioscopen, verblijfsrecreatie). De

externe bureaus. Hiervoor is een jaarlijks budget van

gedachte daarbij is dat gemeenten gezamenlijk

circa € 1,6 miljoen beschikbaar. Daarnaast is er een

werken aan een sterkere regio.

reserve van € 7,3 miljoen, waarvoor een bestedingsplan is opgesteld (zie deelterrein gebiedsontwikke-

Financiën

ling).

Het budget vanuit de structuurvisie is de afgelo-

Beleidsdocumenten

pen 4 jaar structureel € 2,1 miljoen. Er is in 2019
een bedrag van € 160.000,- gereserveerd voor de

Provinciale Omgevingsvisie

Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK),

De Omgevingsvisie is het belangrijkste beleidsdo-

€ 50.000,- voor de Adviescommissie Ruimtelijke

cument waarin het provinciale ruimtelijke beleid is

Ontwikkeling (ARO), € 147.000,- voor de kavelruil

terug te vinden. De Omgevingsvisie is zelfbindend

Wieringen (grondbeleid) en € 132.000,- voor de

voor de provincie, maar andere overheden dienen

Omgevingsverordening. Deze budgetten worden uit

wel rekening te houden met de inhoud.

het structuurvisiebudget gehaald en bij een ander
operationeel doel gezet, omdat het middelen zijn die

Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV)

al jaren vanuit het structuurvisiebudget voor deze

De PRV borgt de provinciale belangen uit de inmid-

onderwerpen gebruikt worden en daardoor beter

dels vervallen structuurvisie.

bij het juiste operationeel doel geplaatst kunnen
worden. Zie onderstaande tabel.

Provinciale Omgevingsverordening
borging van de ambities, ontwikkelprincipes en rand-

Belangrijkste bestuurlijke
overleggen

voorwaarden uit de Omgevingsvisie.

Er is een aantal bestuurlijke overleggen dat over een

Deze vervangt in 2020 de PRV en zorgt daarmee voor

Ontwikkelingen afgelopen periode

breder scala aan onderwerpen gaat. Het BO MIRT
(bestuurlijk overleg meerjarenprogramma infrastruc-

De belangrijkste resultaten van de afgelopen 4 jaar:

tuur ruimte en transport) is een jaarlijks overleg met

•

Het vaststellen van de Omgevingsvisie.

het Rijk, tezamen met vertegenwoordigers van MRA

•

De uitvoering van visies in programma’s, zie grote

en de provincies Utrecht en Flevoland. In dit overleg

gebiedsgerichte programma’s (De Kop Werkt!,

komen verschillende grotere projecten aan de orde

OV-knooppunten et cetera).

op het gebied van infrastructuur en RO.

Diverse aanpassingen van de PRV. De belang-

Voor Noord-Holland Noord worden veel zaken op

rijkste wijziging van de PRV is op 1 maart 2017 in

het gebied van economie, RO en wonen besproken

werking getreden. De PRV is toen in lijn gebracht

in het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg (BAO), dat

met het rijksbeleid uit de Ladder voor Duurzame

voorgezeten wordt door de gedeputeerde EZ. Ook

Verstedelijking. De belangrijkste toevoeging is ge-

de gedeputeerde RO en wonen is daarbij regelmatig

weest dat gemeenten nieuwe stedelijke ontwik-

aanwezig.

kelingen alleen in bestemmingsplannen kunnen

In de MRA vindt bestuurlijk overleg plaats in het Plat-

opnemen als daarover regionale afspraken zijn

form Ruimte. Hierin bespreken de vertegenwoordi-

gemaakt. Het gaat dan om woningbouwlocaties,

gende wethouders van de verschillende deelregio’s

•

Saldo baten en lasten per jaar
OD

Naam operationeel doel

5.1.2

Ruimtelijke kwaliteit borgen en stimuleren

5.2.4

Ruimtelijke structuur versterken

Eindtotaal

2019

2020

2021

2022

326

247

247

247

2023
247

4.100

4.368

4.368

4368

4368

4.426

4.615

4.615

4.615

4.615

Bedragen X € 1.000 en een positief bedrag (bijv. 100) is een uitgave/tegenvaller en een negatief bedrag (bijv. -100) is
een inkomst/meevaller.
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binnen de MRA en de 2 gedeputeerden van de 2 pro-

Om de kwaliteit van de leefomgeving te behouden

vincies de ruimtelijke consequenties van beleidsvoor-

wil de provincie Noord-Holland de waarden en karak-

nemens en -besluiten. In het Platform Ruimte vindt

teristieken van landschap en cultuurhistorie behou-

de uiteindelijke ruimtelijke integrale weging plaats.

den, herstellen, versterken en ontwikkelen. De pro-

Dit overleg staat onder voorzitterschap van de gede-

vincie Noord-Holland maakt hiervoor onderscheid in

puteerde Ruimte van Noord-Holland en vindt circa 6

draagvermogen van de diverse landschappen. Mede

maal per jaar plaats.

op basis daarvan wordt de afweging gemaakt welke

Als uitwerking van het landelijke Kustpact hebben

ruimtelijk-economische ontwikkelingen op welke

26 betrokken organisaties het Toekomstperspectief

plek en op welke wijze ontwikkeld kunnen worden.

Kust vastgesteld. Voor de verdere uitwerking van de

Gedeputeerde Staten (GS) beschikken over meerdere

afspraken hebben zij in februari 2018 een samen-

instrumenten om ruimtelijke kwaliteit te borgen en

werkingsagenda en een convenant afgesloten. De

te ontwikkelen: de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke

ontwikkelingen in de binnenduinrand en de duinen

Kwaliteit (PARK), de Adviescommissie Ruimtelijke

zullen, net als die op het strand, aan de hand daar-

Ontwikkeling (ARO), de Taskforce Ruimte (TFR) en

van worden besproken. De 26 betrokken organisaties

de Ruimte voor Ruimte-regeling (RvR). Met de Struc-

vinden dit voldoende en onderschrijven gezamenlijk

tuurvisie Noord-Holland 2040 is in 2010 het hoofd-

dat het nationale Kustpact op deze manier voor

belang ruimtelijke kwaliteit met deze instrumenten

Noord-Holland toekomstbestendig is uitgewerkt.

geïntroduceerd. Ruimtelijke kwaliteit richt zich daarbij vooral op het behoud en de versterking van de

Ruimtelijke kwaliteit

kernkwaliteiten van de verschillende landschappen

De verschillende landschappen en de rijkdom aan

van Noord-Holland (Structuurvisie Noord-Holland

cultuurhistorie zijn de kracht van Noord-Holland.

2040, p. 30). Dit is een vrij smalle definitie, gericht

De veenweiden, de droogmakerijen, de Westfrie-

op de verschijningsvorm. In de vakwereld wordt

se Omringdijk, de Stelling van Amsterdam en het

ruimtelijke kwaliteit breder gedefinieerd en gaat

Markermeer-IJmeer zijn geliefd en uniek. Ze maken

het om een fysieke leefomgeving die goed bruikbaar

Noord-Holland tot een prettige provincie om in te

is (gebruikswaarde), aangenaam om te ervaren

wonen, werken en recreëren. De landschappen zijn

(belevingswaarde) en duurzaam en robuust is (toe-

van groot belang voor de aantrekkelijkheid van

komstwaarde). Een belangrijk beleidsdocument voor

Noord-Holland als vestigingsplaats voor internatio-

de ruimtelijke kwaliteit is de Leidraad Landschap en

naal concurrerende bedrijven en hun kenniswerkers.

Cultuurhistorie.
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Inleiding
Doelstelling uit de Provinciale Woonvisie 2010-2020: De inwoners van Noord-Holland beschikken over
voldoende woningen met een passende kwaliteit en in een aantrekkelijk woonmilieu. Om deze doelstelling te kunnen realiseren, moet er een grote woningbouwopgave worden gerealiseerd. Tot en met
2040 zijn er 212.000 woningen nodig in Noord-Holland. Er zijn ruim voldoende potentiële bouwlocaties in beeld om deze woningen te bouwen. In de praktijk moeten nog wel veel knelpunten worden opgelost voordat er op deze potentiële bouwlocaties ook daadwerkelijk voldoende woningen gebouwd
kunnen worden. Hoewel de woningbouwproductie hoog is, blijft die achter bij de vraag, waardoor
het woningtekort oploopt. Samen met gemeenten, regio’s en andere partners zetten wij ons in om
knelpunten weg te nemen om het woningtekort te verminderen. Een belangrijke taak van de provincie
ligt in het borgen van een zorgvuldig afgewogen locatiekeuze, rekening houdend met thema’s als mobiliteit, werk, landschap, klimaat en duurzaamheid. Niet de provincie, maar de actuele en toekomstige
vraag naar woningen, in relatie tot de bestaande voorraad, bepaalt hoeveel er in welke regio gebouwd
kan worden. Binnen dat gegeven wordt samen met de regio’s en gemeenten een afweging gemaakt
om tot de beste plekken en fasering te komen om in de grote kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte te voorzien.

Samenhang met Omgevingsvisie/
Omgevingswet

de instroom en doorstroom van arbeidskrachten.

Vanuit de Omgevingsvisie NH 2050 worden de koers

de woningbouwopgave en de grootschalige inves-

en de ontwikkelprincipes voor het thema wonen aan-

teringen in infrastructuur elkaar versterken. En de

gegeven. Onze ambitie is dat vraag en aanbod van

wijze waarop verstedelijking en versterking van het

woon- en werklocaties (kwantitatief en kwalitatief)

metropolitane landschap elkaar verdragen, wetende

beter met elkaar in overeenstemming zijn of komen.

dat ook de economie en energietransitie grote en

De woningbouw wordt vooral in of aansluitend op

belangrijke ruimtevragers zijn, die de druk op de

de bestaande verstedelijkte gebieden gepland, over-

infrastructuur vergroten.

Kritische succesfactoren daarbij zijn de mate waarin

eenkomend met de kwalitatieve behoeftes en trends.
Een belangrijke vraag die wat dit betreft in de Om-

De beweging ‘Sterke kernen, sterke regio’s’ heeft

gevingsvisie aan de orde wordt gesteld is: hoe gaan

tot doel het netwerk van steden en kernen qua

we om met genoemde onzekerheden en verschillen

voorzieningenniveau, economische ontwikkeling

tussen de woningvraag op korte en lange termijn?

en woningbouwontwikkeling sterker te maken. De
regio’s kiezen welke kernen voorzieningencentra zijn

Voor wonen zijn vooral de 2 toekomstbeelden uit de

en dat in de toekomst blijven. Dit kan bijdragen aan

Omgevingsvisie NH 2050 richtinggevend, de 2 bewe-

het behoud van voorzieningen en leefbaarheid in de

gingen ‘Metropool in ontwikkeling’ en ‘Sterke kernen,

regio als geheel en maakt regionale samenwerking

sterke regio’s’.

van essentieel belang. Indachtig de sturingsfilosofie
van de Omgevingsvisie (lokaal wat kan, regionaal

Vanuit de beweging ‘Metropool in ontwikkeling’

wat moet) en in lijn met het woonbeleid willen we

worden wonen en werken binnenstedelijk geconcen-

graag ruimte bieden aan gemeenten om in regionaal

treerd (transformeren, bundelen, verdichten). Hierbij

verband tot goede afspraken te komen. De regio be-

houden we oog voor behoud en versterking van de

paalt zelf op welke plekken in de regionale woning-

leefbaarheid in bestaande en nieuwe gebieden en

behoefte wordt voorzien. Belangrijk aandachtspunt

willen we streven naar een internationaal topmi-

hierbij betreft kleinschalige woningbouwplannen

lieu. De grootste opgave vanuit wonen betreft het

rondom kleine kernen. Uitgangspunt van het ruim-

zorgen voor voldoende passende huisvesting voor

telijk beleid is nu dat deze binnenstedelijk kunnen en
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moeten worden opgelost, maar gemeenten ervaren

Deze versnellingsacties worden beschreven onder

dit soms als te rigide. Dit is een punt van aandacht

‘deelterreinen en instrumenten’.

voor het instrumentarium in de uit te werken Omgevingsverordening.

Meer focus op toevoegen woningen,
minder op toevoegen plancapaciteit

Omgevingswet: ladder voor duurzame
verstedelijking

Er is zowel landelijk als in Noord-Holland veel dis-

Voor nieuwe woningbouwplannen geldt de Rijkslad-

Uit de monitor plancapaciteit blijkt dat er voldoende

der voor duurzame verstedelijking. Die schrijft

woningbouwplannen zijn (zowel ‘harde’ plannen,

voor dat een gemeente bij het vaststellen van een

waar het bestemmingsplan al is vastgesteld, of

woningbouwplan buiten stedelijk gebied goed moet

‘zachte’ plannen, die nog niet in het bestemmings-

onderbouwen waarom dit plan niet binnenstedelijk

plan passen), maar dat het in de uitvoering schort.

gerealiseerd kan worden, en of er behoefte aan de

De woningbehoefte op de korte termijn is groot,

woningbouw is. Zie ook de handleiding voor de toe-

maar op de lange termijn neemt deze volgens de

passing voor de Rijksladder voor wonen. De Rijkslad-

huidige inzichten af. Er is nu dus versnelling van de

der is een geschikt instrument om een zorgvuldige

woningproductie nodig. Daarnaast is het belangrijk

afweging te maken voordat er in het groen gebouwd

om oog te houden voor de lange termijn. Het toevoe-

wordt, én om te voorkomen dat er meer bijgebouwd

gen van steeds meer plancapaciteit heeft als risico

wordt dan de behoefte, waardoor er in bestaande,

dat het open landschap onnodig wordt aangetast en

verouderde wijken leefbaarheidsproblemen ontstaan

dat er leefbaarheidsproblemen in verouderde wijken

(leegstand, verloedering). Ook onder de nieuwe Om-

ontstaan in regio’s waar te veel nieuwbouw wordt

gevingswet zal de Rijksladder zoals het er nu naar uit

gepland. Leegstand zal zich niet snel in nieuwbouw

ziet blijven bestaan.

voordoen, maar kan wel nadelige consequenties

Uitdagingen komende periode

cussie over het toevoegen van meer plancapaciteit.

hebben voor huiseigenaren in bestaande, minder
gewilde wijken.

Woningbehoefte
Uit verschillende prognoses blijkt dat de woningbe-

Het bod van de regio Noord-Holland Noord (NHN)

hoefte voor Noord-Holland Zuid en Noord-Holland

om 40.000 woningen extra te bouwen bovenop de

Noord in de toekomst nog steeds toeneemt. De

woningbehoefte uit de provinciale prognose toont

prognoses laten ook in lage scenario’s nog groei zien

ambitie. De focus van het aanbod ligt conform

in de MRA. Ook in Noord-Holland Noord is er een

provinciaal beleid op binnenstedelijk bouwen nabij

groei vergelijkbaar met het Nederlands gemiddelde,

ov-knooppunten.. Wel blijft het uitgangspunt dat

waarbij een deel van Noord-Holland Noord langza-

de werkelijke kwalitatieve en kwantitatieve vraag

merhand meer in beeld komt bij woningzoekenden

leidend is. Het getal van 40.000 (of een ander getal)

in het zuidelijk deel van de provincie. Migratie, vooral

moet niet een doelstelling op zich worden.

van expats, heeft in toenemende mate invloed op de

In discussies over woningbouw is de focus op het

woningbehoefte.

onderscheid tussen harde en zachte plancapaciteit
te zwaar. Hier wordt te veel waarde aan gehecht, als

Zorgen voor voldoende woningen

indicator voor hoe snel geplande woningen gebouwd

Er zijn veel locaties beschikbaar en er worden veel

worden. Een goed, gewild zacht plan waar behoefte

woningen gebouwd door gemeenten en marktpar-

aan is, kan heel snel hard worden. Terwijl anderzijds

tijen. Tegelijkertijd lukt het hen niet om de mogelijk-

veel plannen al meer dan 10 jaar hard zijn, maar niet

heden ten volle te benutten en voldoende woningen

van de grond komen.

te realiseren om de vraag bij te benen. Het woning-

Het is niet handig om harde plancapaciteit hele-

tekort loopt hierdoor op. Samen met gemeenten,

maal vol te plannen tot 100% of zelfs meer. Dat

regio’s en andere partners zetten wij ons in om

laatste is formeel gezien ook niet toegestaan. Het

knelpunten weg te nemen en zo tot nog hogere

kan ertoe leiden dat plannen worden vernietigd bij

productie te komen - of in regio’s waar het niet nog

de Raad van State.

sneller kan, het huidige hoge tempo vast te houden.

Experts op het gebied van de Ladder adviseren dat
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het voor het goed functioneren van de Ladder en

bouwprojecten naar voren gebracht waar grootscha-

de woningbouwproductie beter is om maar 70-80%

lige investeringen in de infrastructuur op de korte

van de planvoorraad ‘hard’ te maken. Dan is er altijd

en (middel)lange termijn nodig zijn, mede om de

ruimte om nieuwe plannen die snel gerealiseerd

woonopgave te kunnen realiseren.

kunnen worden toe te voegen.

De- of herprogrammeren

Duurzaamheid: energiezuiniger maken
van de bestaande voorraad

Plancapaciteit zit te vaak vol met harde plannen die

Deze taak ligt primair bij gemeenten. Er zijn grote

niet meer (in deze vorm) gerealiseerd gaan worden,

investeringen nodig, waarvan nog niet duidelijk is

maar wel ‘ladderruimte’ bezet houden. Het is voor

wie die kan en moet betalen.

gemeenten te duur en/of ingewikkeld om deze
plannen te deprogrammeren, omdat ontwikkelaars

Klimaatadaptief

dan planschade claimen. Dit kunnen gemeenten

Dit betreft zowel droogte als wateroverlast door

beperken door voorzienbaarheid te creëren. Dat

buien, maar ook hittestress in steden en ‘zinkend’

proces is complex en kost tijd. Bovendien wil een

veen. De uitdaging is om klimaatadaptatie bij de

gemeente zo’n plan op termijn misschien nog wel ge-

woningbouwopgave vroegtijdig te betrekken door

woon realiseren, soms in een kleiner gebied, met een

bij de planontwikkeling de effecten van klimaatsver-

andere invulling of minder woningen. In plaats van

andering in beeld te brengen. Elders in dit over-

meer plancapaciteit toe te voegen, zou het daarom

drachtsdossier gaan we uitgebreider op dit thema

goed zijn als daarnaast ook gekeken wordt naar het

klimaatadaptatie in.

de- of herprogrammeren van oude plancapaciteit
die niet wordt gebruikt en goede nieuwe plannen

Circulair bouwen

tegenhoudt.

De provincie wil partijen stimuleren om circulair te
bouwen, om te komen tot een reductie van 50% in

Betaalbaarheid

het gebruik van primaire grondstoffen in 2030.

De betaalbaarheid en de toegankelijkheid van de
woningmarkt in Noord-Holland, en dan vooral in

Locatiebeleid en/of onderzoek

de MRA, staat fors onder druk. Met alleen bijbou-

Genoemde thema’s vragen om integrale afstem-

wen kan dit probleem niet worden opgelost. Er zijn

ming. Er zijn naast wonen nog vele andere ruimte-

maatregelen nodig met betrekking tot behoud van

vragers. En ook gezondheid, landschapsbehoud,

het middensegment in de bestaande voorraad en de

vestigingsklimaat et cetera zijn van invloed op de

investeringscapaciteit van woningcorporaties. De rol

locatiekeuze van een gemeente. In de Omgevingsvi-

van de provincie op het gebied van betaalbaarheid is

sie staat dat de regio’s kiezen welke kernen voor-

beperkt. De MRA, waar de provincie onderdeel van

zieningencentra zijn en in de toekomst blijven. Dit

is, agendeert dit thema bij het Rijk. Zie voor nadere

kan bijdragen aan het behoud van voorzieningen en

toelichting deze brief in aanloop naar de woondeal

leefbaarheid in deze gebieden. Ook voor wonen is

tussen Rijk en MRA.

het relevant om hierin keuzes te maken, waar kunnen we welke woningkwaliteit realiseren, hoeveel

Samenhang met mobiliteit

woningen zijn er nodig en hoe zorgen we ervoor dat

Voor woningbouwlocaties buiten bestaand stedelijk

deze tijdig worden gerealiseerd?

gebied zijn met name investeringen in de weginfrastructuur nodig. Binnenstedelijke locaties vragen

Provinciale rol

vooral versterking van het openbaar vervoer. Vooral

De provincie heeft met betrekking tot wonen 4 rol-

het zuiden van de provincie loopt nu al vast. In de

len: regelgever, aanjager, verbinder en kennismake-

MRA moeten we ook nog eens 230.000 woningen

laar. In de notitie Provincie als Woningmarktregis-

toevoegen tot 2040, wat de druk op de mobiliteit

seur uit 2012 worden de rollen en instrumenten van

nog verder verhoogt. In de overleggen met het Rijk

Noord-Holland in het beleidsveld wonen toegelicht.

wordt daarom door de MRA een selectie woning-

De rol van de provincie bij nieuwbouwontwikke-
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lingen wordt uitgelegd in een infographic. Door te

den, Natuurnetwerk Nederland, geluidszones en

klikken op de verschillende fases wordt de onderlig-

grondwatergebieden. Dit instrument wordt veel

gende toelichting zichtbaar.

gebruikt, gewaardeerd en jaarlijks geactualiseerd.

Instrumenten en deelterreinen

Viewer Noord-Holland Noord
Viewer Metropoolregio Amsterdam

Bevolkingsprognose
De provincie maakt eens in de 2 à 3 jaar een bevol-

Regionale samenwerking op woonthema’s

kingsprognose. De prognose geeft een beeld van de

De provincie en de gemeenten in regioverband heb-

verwachte bevolkingsontwikkeling en beschrijft op

ben op basis van de Provinciale Woonvisie uitgangs-

gemeente- en regioniveau onder andere de huishou-

punten en acties afgesproken op het gebied van

densvorming en de ontwikkeling van de (kwantita-

nieuwe woningbouw en bestaande bouw, waaron-

tieve) woningbehoefte. Hierbij worden verschillende

der betaalbaarheid, bouwen bij ov-knooppunten,

factoren betrokken, waaronder binnenlandse en

duurzaamheid en voorzieningen. Deze afspraken, die

buitenlandse migratie. De volgende bevolkingsprog-

zijn afgestemd met woonpartners als corporaties en

nose verschijnt naar verwachting in het voorjaar van

ontwikkelaars, staan in de Regionale Actieprogram-

2019. Daaraan wordt in nauw overleg met gemeen-

ma’s Wonen (RAP’s) en zijn voor 5 jaar (2016-2020).

ten gewerkt.

Voor de regio’s bestaat de mogelijkheid om voor
projecten uit het actieprogramma subsidie aan te

Monitor plancapaciteit

vragen bij de provincie op basis van cofinanciering.

De provincie is samen met de MRA opdrachtgever

De RAP’s zijn beschikbaar bij het onderwerp woon-

van de jaarlijkse inventarisatie van de plancapaciteit

beleid op de website van de provincie Noord-Holland

(oftewel de voorraad aan woningbouwplannen). De

(zie rechterkolom aldaar).

monitor wordt door gemeenten zelf ingevuld. Vanwege de druk op de woningmarkt is de laatste jaren

De RAP’s eindigen in 2020. De provincie is in gesprek

steeds meer aandacht voor monitoring en uitbrei-

met de regio’s over een passende opvolger. We kijken

ding van de plancapaciteit, waardoor ook de locaties

hierbij naar de kaders van de provinciale Omgevings-

voor de langere termijn steeds beter in beeld zijn.

visie en de opgaven en de wensen van de regio’s.
Uit de gesprekken met de regio’s over de huidige

Monitor Woningbouw

invulling komt naar voren dat de regio’s meerwaar-

Jaarlijks brengt de provincie de Monitor Woningbouw

de zien in de RAP’s, omdat dit helpt het regionale

uit om inzicht te krijgen in:

gesprek over de woningbouwprogrammering aan te

•

de voortgang van de woningbouwproductie (een

gaan. Het verschilt per regio over welke thema’s men

terugblik)

afspraken wil maken, afhankelijk van de onderwer-

de ontwikkeling van de plancapaciteit op korte en

pen die wel/niet al in een andere vorm van regionale

langere termijn in Noord-Holland, in relatie tot de

samenwerking zijn geregeld. Gezien de wensen

ontwikkelingen in de woningbehoefte (bevol-

van de regio’s en met het oog op het creëren van

kingsprognoses)

meerwaarde, ligt het voor de hand om in de opvolger

•

van het RAP ruimte voor maatwerk als uitgangspunt

Viewer woningbouwlocaties

te hanteren. Vormvrij met richtinggevende thema’s,

Deze digitale kaart is ontwikkeld als hulpinstru-

in plaats van een lijst met thema’s die verplicht

ment voor gemeenten en marktpartijen, om snel en

moeten worden opgenomen. Er kan bijvoorbeeld

beeldend inzicht te krijgen in de relaties met andere

worden nagedacht over de mogelijkheid om in de

beleidsaspecten, zodat een integrale afweging kan

Omgevingsverordening ruimere mogelijkheden

worden gemaakt over de geschiktheid van een po-

te hanteren voor regio’s die zelf goede afspraken

tentiële bouwlocatie. Naast de woningbouwlocaties

hebben met betrekking tot programma, ruimtelijke

biedt de kaart inzicht in onder meer milieucontou-

kwaliteit, landschap en regionale afstemming. In elk

ren, locaties en invloedgebieden van ov-knooppun-

geval blijven regionale afspraken over woningbouw

ten, tram- en busverbindingen, Natura2000-gebie-

belangrijk.
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Regionale afspraken over woningbouw: woning-

Het Uvp BB VW beoogt hiervoor een oplossing te vin-

bouwprogrammering

den. In samenwerking met de MRA, gemeenten van

De woningmarkt werkt regionaal. In de Provinci-

Noord-Holland Noord en Bouwend Nederland wordt

ale Ruimtelijke Verordening (artikel 5a) is daarom

ingezet op het wegnemen van deze knelpunten om

opgenomen dat er alleen nieuwe woningen mogen

zo de woningbouwproductie te versnellen. Provinci-

worden gebouwd als de ontwikkeling regionaal

ale Staten hebben € 15 miljoen beschikbaar gesteld

is afgestemd en dit schriftelijk is vastgelegd. De

voor het verminderen van 2 specifieke knelpunten:

provincie stelt eisen aan de regionale afspraken in

•

de Uitvoeringsregeling regionale afspraken nieuwe

financieel (een niet-sluitende businesscase door
bijzondere kosten bij binnenstedelijk bouwen)

stedelijke ontwikkelingen: regionale afspraken over

•

woningbouw bevatten bij de behoefte passende

De € 15 miljoen is beschikbaar tot en met 2020. Om

(tekort aan) ambtelijke capaciteit en expertise

woningbouwplannen naar aantallen, type woning

de regeling ook na 2020 te kunnen doorzetten zou

of woonmilieu, met een fasering. De gemeenten zijn

opnieuw geld beschikbaar gesteld moeten worden.

trekker van deze regionale afspraken, die voortvloeien uit de inhoudelijke afspraken die de regio in het

Voor het financiële knelpunt bij projecten geldt dat

RAP heeft gemaakt. Zij bepalen zelf waar en hoe in

er sprake is van projectgerichte maatregelen, geen

de regionale woningbehoefte, in lijn met de provin-

subsidieregeling. Hiervoor wordt het zogenoemde

ciale woningbehoefteprognoses, wordt voorzien. De

‘knelpuntenbudget’ ingezet. Er zijn meerdere aanvra-

gemeenten betrekken woonpartners als marktpar-

gen van gemeenten in voorbereiding.

tijen en corporaties bij de regionale afspraken.

Voor het tekort aan ambtelijke capaciteit wordt de

Hoe de provincie omgaat met kleinschalige woning-

oplossing gezocht in het inrichten van een flexibele

bouwontwikkelingen (minder dan 12 woningen)

schil en gebiedsontwikkelingsteams. Met cofinan-

wordt bekeken in het traject van de Omgevingsver-

ciering vanuit het budget dat door de provincie

ordening. In het huidige beleid wordt ervan uitge-

Noord-Holland beschikbaar is gesteld, wordt via de

gaan dat deze ontwikkelingen altijd ook binnenste-

flexibele schil expertise ingehuurd en voor de ver-

delijk kunnen worden opgelost (artikel 5c).

snelling van de woningbouw ingezet.

Uitvoeringsprogramma Binnenstedelijk Bouwen

•

Flexibele schil: het gaat dan om capaciteitsvraag

en Versnellen Woningbouw

die gemeenten zelf niet uit de markt kunnen krij-

Het Uitvoeringsprogramma Binnenstedelijk Bou-

gen. Door dit als MRA gezamenlijk te organiseren

wen en Versnellen Woningbouwproductie (Uvp

wordt de gevraagde kwaliteit wel geleverd. Voor

BB VW) is op 12 december 2017 in het GS-besluit

deze flexibele schil geldt dat de daadwerkelijk

(137775/1021084) vastgesteld.

afgenomen ureninzet door de gemeenten zelf

Om inzicht te krijgen in de knelpunten die de

wordt betaald. Vanuit het budget dat door de

woningbouwproductie belemmeren, zijn in 2017

provincie Noord-Holland beschikbaar is gesteld,

meerdere onderzoeken uitgevoerd. Hieruit kwamen

worden de organisatiekosten betaald (het inhu-

verschillende knelpunten naar voren (onder andere

ren en zorgen voor efficiënte inzet in de MRA,
implementeren van een beter planningsysteem).

infrastructuur, (stapeling van gemeentelijk) beleid,
rol marktpartijen (beperkte investeringscapaciteit

•

Gebiedsontwikkelingsteams: voor de grote ge-

corporaties/strategisch gedrag commerciële partij-

biedsopgaven, die een relevante bijdrage leveren

en) en personele capaciteit (zowel bij gemeenten, als

aan de versnelling van de woningbouwproductie

bij bouwers/ontwikkelaars). Daarnaast belemmeren

in de MRA, worden gebiedsontwikkelingsteams

ook financiële knelpunten de voortgang van de

(GO-teams) ingezet. Omdat het hierbij gaat om

woningbouw.

complexe opgaven met een provinciaal/MRA-belang, is de insteek dat de inhuur van deze teams
voor een deel door de gemeente wordt betaald en
voor een deel (maximaal 50%) vanuit het provinciaal budget voor versnelling van de woningbouw.
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gegeven aan het Uvp BB VW:

MRA-actie 1.1: Afspraken over afstemming
en programmering woningbouw

1. Inzet flexibele schil en gebiedsontwikkelings-

De MRA-actie 1.1 (uit de MRA Actieagenda) behelst

De afgelopen periode (najaar 2018) is uitvoering

teams

dat de woningbouwopgave tot 2040 afgestemd en

De provincie heeft aan de MRA (via de gemeente

geprogrammeerd wordt. Voor de korte termijn tot

Amsterdam) € 2,7 miljoen subsidie beschikbaar

2025 is een shortlist van 8 (vooral grotere) woning-

gesteld om dit knelpunt via een flexibele schil en

bouwprojecten vastgesteld met als inzet voor deze

cofinanciering van gebiedsontwikkelingsteams

projecten de benodigde bijdrage van het Rijk voor bij-

te verminderen. De eerste inhuurkracht is per

voorbeeld regelgeving en infrastructuur te focussen.

oktober in Zaanstad aan de slag gegaan. Samen

Voor de langere termijn tot 2040 dienen de relaties

met de gemeenten Zaanstad, Amstelveen, Pur-

van de woningbouwopgave met de beleidsvelden

merend, Haarlemmermeer en Hilversum wordt de

mobiliteit, demografie, duurzaamheid, economie en

invulling van meer functies voorbereid voor het

landschap in beeld te worden gebracht.

kernteam versnelling van de MRA.
2. Inzet projectgerichte maatregelen.

WoonZorgwijzer

Er worden aanvragen voorbereid voor het Koe-

De provincie heeft het instrument WoonZorgwijzer

pelterrein in Haarlem en, samen met OV-knoop-

ter beschikking gesteld voor heel Noord-Holland. De

punten, voor Zaanstad Kogerveld (€ 3.000.000,-)

WoonZorgwijzer laat zien welke groepen mensen

en Zaandam (€ 1.000.000,-). Door de gemeenten

met een bepaalde aandoening of problematiek in

wordt inzichtelijk gemaakt waarom er een tekort

een wijk of buurt wonen en met welke beperkingen

is, hoe groot dit is en op welke wijze de woning-

zij te maken hebben. Deze informatie helpt gemeen-

bouw in deze projecten versneld kan worden.

ten, woningcorporaties en zorginstellingen beter te
kiezen waar aangepaste woningen of wijkvoorzie-

In Noord-Holland Noord heeft het verdiepende

ningen moeten komen.

onderzoek aanbevelingen gedaan die door GS zijn
land Noord is bezig om projecten te selecteren die

Programma Verduurzaming bestaande
woningvoorraad Noord-Holland

ondersteuning vanuit het Uvp BB VW nodig hebben

Dit wordt beschreven bij het onderdeel

om de woningbouwproductie te versnellen.

‘Energietransitie’.

MRA-actie 1.11: Versnelling
woningbouwproductie

Zelfbouw

De MRA heeft zich ten doel gesteld om in de periode

zelfbouw door middel van een subsidie voor de ini-

2018-2025 gemiddeld 15.000 woningen per jaar

tiatieffase en een lening voor de planontwikkelings-

te realiseren. In totaal gaat het in deze periode

fase. Het budget voor subsidiëring van collectieve

om 105.000 woningen. Het Kernteam Versnelling

zelfbouw eindigt op 31 december 2019. Bij het Rijk

Woningbouw van de MRA biedt gemeenten hiertoe

worden de mogelijkheden onderzocht voor een

ondersteuning. De provincie levert hieraan vanuit

landelijke financiering van zelfbouwgroepen, maar

het Uvp BB VW een grote bijdrage, zowel financieel

vooralsnog is hier geen zicht op.

overgenomen. De werkgroep Wonen van Noord-Hol-

De provincie stimuleert sinds 2008 collectieve

als door ambtelijke inzet. Om de juiste voorwaarden
te creëren om tot deze productie te komen, wordt

Samenwerkingsagenda provincie met Bouwend

ook een beroep gedaan op het Rijk. Deze afspraken

Nederland

worden in februari 2019 vastgelegd in de regionale

Sinds juni 2016 heeft de provincie met Bouwend

Woondeal tussen MRA en het Rijk. Zie voor meer

Nederland (BNL) een samenwerkingsagenda. In

informatie:

november 2018 is de agenda geactualiseerd en zijn

•

Outline actieprogramma Woningbouw 2018-2025

actuele vraagstukken toegevoegd. Het doel achter

MRA

de agenda is om samen te werken aan gezamenlijke

Inzet MRA Corporaties

doelen en de opgaven met betrekking tot nieuw-

•
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bouw, verduurzaming van de bestaande voorraad,

Beleidsdocumenten

circulair (ver)bouwen en klimaatadaptief bouwen.

Alle relevante beleidsdocumenten zijn te vinden bij

Een samenwerking helpt om in gesprek te blijven

het onderwerp woonbeleid op de website van de

met de niet-ambtelijke buitenwereld. Wel kan de

provincie Noord-Holland.

vraag gesteld worden waarom we alleen met BNL
een samenwerkingsagenda hebben, en niet met de

Dit betreft:

andere woonpartners. Vanuit die gedachte zou een

•

Provinciale Woonvisie 2010-2020

provinciale woonagenda waarin acties en afspraken

•

de Regionale Actie Programma’s (RAP’s)

met diverse partijen staan wellicht voor de hand

•

liggen.

Programma Verduurzaming bestaande woningvoorraad Noord-Holland

•

Uitvoeringsprogramma Binnenstedelijk Bouwen
en Versnellen Woningbouw

Financiën
Onderstaande tabellen zijn een uitsnede uit de begroting 2019 van de operationele doelen die betrekking
hebben op wonen. In de tabellen zijn de saldi opgenomen van baten en lasten per jaar. Voor de reserves geldt
dat hier alleen het saldo van de geplande stortingen en onttrekkingen per jaar is weergegeven.
5.4.1 Afstemming en regionale programmering woningbouw
Voor de RAP’s en zelfbouw is er nog circa € 5,9 miljoen beschikbaar in de reserve.
Saldo baten en lasten per jaar
OD

Naam operationeel doel

2019

2020

2021

2022

2023

5.4.1

Afstemming en regionale programmering woningbouw

1.726

1.751

1.751

0.851

0.851

Bedragen X € 1.000 en een positief bedrag (bijv. 100) is een uitgave/tegenvaller en een negatief bedrag (bijv. -100) is
een inkomst/meevaller.
Saldo stortingen en onttrekkingen aan reserves
OD

Naam Reserve

2019*

2020

2021

2022

2023

5.4.1

Reserve Woonbeleid

4.904

-1.100

-1.100

- 200

- 200

Bedragen X € 1.000 en een positief bedrag (bijv. 100) is een uitgave/tegenvaller en een negatief bedrag (bijv. -100) is
een inkomst/meevaller.
Een negatief bedrag betekent meer onttrekkingen aan dan stortingen in de reserve

5.4.2. Versnelling woningbouw en binnenstedelijk bouwen
Er is in 2018 circa € 15 miljoen beschikbaar gesteld voor het programma Versnelling woningbouw en binnenstedelijk bouwen voor de periode tot en met 2020. In 2018 is er circa € 2,7 miljoen uitgegeven aan subsidies.
Saldo baten en lasten per jaar
OD

Naam operationeel doel

2019

2020

2021

2022

2023

5.4.2

Bijdragen aan versnelling woningbouwproductie en
binnenstedelijk bouwen

1.054

57

57

57

57

Bedragen X € 1.000 en een positief bedrag (bijv. 100) is een uitgave/tegenvaller en een negatief bedrag (bijv. -100) is
een inkomst/meevaller.
Saldo stortingen en onttrekkingen aan reserves
OD

Naam Reserve

5.4.2

Reserve Woningbouw

2019*

2020

2021

10.961

-

-

2022

2023
-

Bedragen X € 1.000 en een positief bedrag (bijv. 100) is een uitgave/tegenvaller en een negatief bedrag (bijv. -100) is
een inkomst/meevaller.
Een negatief bedrag betekent meer onttrekkingen aan dan stortingen in de reserve
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Naast de PRV en de uitvoeringsregeling regionale

Klankbordgroep marktpartijen

afspraken nieuwe stedelijke ontwikkelingen is er ook

Enkele malen per jaar komt de klankbordgroep

een Handreiking regionale afspraken wonen.

marktpartijen bijeen onder voorzitterschap van de
gedeputeerde. Dit is een platform van grote ontwik-

Behalve de eigen beleidsdocumenten is ook het

kelaars, ontwikkelende aannemers, enkele corpora-

Dashboard Verstedelijking van het College van

ties en de provincie, dat alle relevante woningmarkt

Rijksadviseurs interessant om kennis van te nemen.

ontwikkelingen bespreekt met als doel publieke en

Het College van Rijksadviseurs pleit ervoor dat

private partijen bij elkaar te brengen.

nieuwbouw moet plaatsvinden op locaties waar het
de meeste maatschappelijke meerwaarde genereert.

Bouwend Nederland

Alleen als dat het geval is moet het Rijk zich er met

Op basis van de Samenwerkingsagenda met Bou-

geld en ondersteuning achter stellen. Het instru-

wend Nederland vindt regelmatig een bestuurlijk

mentarium van het Dashboard Verstedelijking moet

voortgangsgesprek met Bouwend Nederland plaats.

helpen vast te stellen waar het beste woningbouw

In dit overleg worden de inhoudelijke afspraken

kan plaatsvinden. In deze eerste testcase wordt inge-

nagelopen, zo nodig aangepast of aanvullende

gaan op de MRA en bevat het aanbevelingen voor de

maatregelen afgesproken.

wijze waarop keuzes kunnen worden gemaakt.

Belangrijkste bestuurlijke
overleggen

BO MIRT
Het meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en
transport (MIRT) richt zich op meerjarige afspraken

MRA: Portefeuillehoudersoverleg Bouwen
& Wonen en Bestuurlijk platform Ruimte

over de investeringen in programma’s en projecten,

In het bestuurlijk overleg ruimte overleggen verte-

legt hierin sterker dan voorheen de relatie met

genwoordigende wethouders van de verschillende

woningbouw. Dit betreft zowel de relatie tussen

deelregio’s binnen de MRA en de 2 gedeputeerden

woningbouw en mobiliteit (investeringen in infra als

van de 2 provincies over de ruimtelijke consequen-

randvoorwaarde voor woningbouw), als afspraken

ties van beleidsvoornemens en -besluiten. In het

over woonbeleid en bijvoorbeeld investeringscapaci-

Platform Ruimte vindt de uiteindelijke ruimtelijke

teit van woningcorporaties. De Regionale Woondeal

integrale weging plaats. Dit overleg staat onder

tussen Rijk en MRA is voorbereid in het BO MIRT.

met de nadruk op mobiliteit. Het huidige kabinet

voorzitterschap de gedeputeerde Ruimte NoordHolland en vindt circa 6 maal per jaar plaats.

BAO: Bestuurlijk Afstemmingoverleg
Noord-Holland Noord.
Bestuurlijk overleg van wethouders Economische
Zaken en Wonen met gedeputeerden EZ (voorzitter)
en Wonen (deelname). Dit overleg vindt maandelijks
plaats. Er worden beleidsonderwerpen op het gebied
van Economie, Ruimtelijke Ordening en Wonen
besproken op Noord-Holland Noord-schaal. Ook
worden er besluiten genomen.
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Inleiding
Het doel is de biodiversiteit in de provincie te vergroten en ook in de toekomst een groen, aantrekkelijk
en toegankelijk Noord-Holland te waarborgen. Dit doet de provincie door het ontwikkelen, beschermen en beheren van een provinciale groenstructuur voor mensen, dieren en planten.

Samenhang met Omgevingsvisie/
Omgevingswet

2. Beheren van de groenstructuur
•

Natuurbeheer

In het kader van de Omgevingswet werkt de provin-

•

Wet Natuurbescherming

cie eraan nieuwe ontwikkelingen (verstedelijking,

»» Gebiedsbescherming - Natura 2000

landbouw, klimaatmaatregelen) zoveel mogelijk

»» Programma Aanpak Stikstof

natuurinclusief te realiseren. Daarmee wordt een

»» Actieve soortenbescherming
»» Faunabeheer

bijdrage geleverd aan het behouden en vergroten
van de biodiversiteit en landschappelijke kwaliteit. In

•

Recreatie en recreatieve verbindingen

de Omgevingsvisie staat de ambitie beschreven:

3. Betrekken van bewoners, bedrijven en overhe-

“Onze ambitie is om de biodiversiteit in Noord-

•

den bij Groen
Groen kapitaal

Holland te vergroten, ook omdat daarmee andere
ambities/doelen kunnen worden bereikt. Zoals een
gezonde leefomgeving, economisch duurzame

Uitdagingen komende periode

landbouw, bodem- en waterkwaliteit, aantrekkelijke
verstedelijking en klimaatadaptatie.”

1.Beschermen en ontwikkelen
Natuurnetwerk Nederland

De visie op natuurontwikkeling in de provincie is in-

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) vormt de

tegraal opgenomen in de Omgevingsvisie NH 2050.

ruggengraat van onze groenstructuur, waarbinnen

Deze ambities zijn uitgewerkt in ontwikkelprincipes

ook vrijwel alle Noord-Hollandse Natura 2000-gebie-

die houvast geven naar de toekomst, omdat ze op

den en recreatiegebieden zijn gelegen. Tegelijkertijd

hoofdlijnen beschrijven hoe we ontwikkelingen voor

biedt het NNN ruimte voor vrijetijdsbesteding en

ons zien. Ontwikkelprincipes waaruit de ambities

vergroten we de beleefbaarheid ervan, onder andere

voor de biodiversiteit blijken, zijn: ‘Nieuwe ontwik-

door de aanleg van recreatieve routes en voorzie

kelingen zijn zoveel mogelijk natuurinclusief ’ en

ningen. De realisatie van het NNN maakt deel uit van

‘Ecologische verbindingen worden behouden en

het Programma Natuurontwikkeling (PNO). Het PNO

aangevuld, met het oog op robuuster maken van het

beschrijft welke fysieke projecten worden uitgevoerd

ecologisch systeem in de kustgebieden, inclusief de

om de doelstelling ‘de biodiversiteit in Noord-Holland

grote wateren’. In het Programma Natuurontwik-

te vergroten en onze natuur- en cultuurlandschap-

keling vindt verdere integratie plaats met andere

pen beleefbaar te maken voor bewoners en bezoe-

ambities (waterkwaliteit, economisch duurzame

kers van onze provincie’ te behalen.

landbouw en dergelijke) uit de Omgevingsvisie.

Langzaam begint het beleid voor herstel van de

Deelterreinen

biodiversiteit, dat enkele decennia geleden is ingezet, zijn vruchten af te werpen. In de provinciale

Het groene beleid richt zich op:

rapportage Biodiversiteit in Noord-Holland is deze

1. Beschermen en ontwikkelen van een hoogwaar-

trend zichtbaar. Desalniettemin voldoet Nederland

dige toegankelijke groenstructuur

nog lang niet aan de eisen voor bescherming van

•

Natuurnetwerk Nederland

soorten en kwetsbare leefgebieden. Om deze reden

•

Verbinden en ontsnipperen

blijven wij werken aan het beschermen, realiseren

•

Groene Uitweg

en beheren van een robuuste en hoogwaardige

•

Waddenzee

groenstructuur.

»» Metropolitaan Landschap
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•

liggen in de kwantitatieve opgave en de kwalitatieve

bindingen van het NNN, zowel over land als over

verbetering van het NNN.
Om de resterende 5.800 hectare van het NNN in

water.
•

Noord-Holland te realiseren en voor 2027 om te zetten in natuur zal de provincie moeten zoeken naar

Faunapassages in bestaande en nieuwe infrastructuur (ontsnippering).

•

nieuwe samenwerkingsvormen, nieuwe (grond)in-

Uitwerken van de beschrijving van de wezenlijke
kenmerken en waarden (WKW) van natuurverbin-

strumenten en een gebiedsgerichte benadering. Dat
laatste past bij de regio-aanpak die inmiddels provin-

Aanleggen, beheren en monitoren van natuurver-

dingen naar een uitvoeringsprogramma.
•

Actualisatie van de verbindingen waarbij gekeken

ciebreed is ingezet en daar zal vanuit de NNN-opgave

wordt naar toekomstige ontwikkelingen zoals

op worden aangesloten. Het Gebiedsakkoord Ooste-

klimaat, invasieve exoten en waterkwaliteit (Ka-

lijke Vechtplassen is daarvan een werkend voorbeeld,

derrichtlijn Water).

Amsterdam Wetlands is in voorbereiding.
Groene Uitweg
Doorzetten op kwaliteit natuur

Het programma Groene Uitweg beoogt de land-

De kwalitatieve verbetering zal moeten komen uit

schappelijke kwaliteit van de Vechtstreek te

verschillende maatregelen:

versterken, in samenhang met de infrastructurele

•

•

•

•

•

Het verbeteren van de zogenoemde abiotische

ingrepen aan de rijkswegen A6, A1 en A9. Het pro-

omstandigheden in de natuur (denk aan water-

gramma komt voort uit de wens, die onder andere

peilen, kwaliteit van het gebiedswater, inrichting

is verwoord in de Noordvleugelbrief van het kabinet

van natuurgebieden).

uit 2006, om het gebied duurzaam open en groen

Het verbinden en ontsnipperen van natuurgebie-

te houden en de recreatieve aantrekkelijkheid ervan

den (ecoducten, aanleg nieuwe natuurverbindin-

te vergroten. In de Noordvleugelbrief zijn 6 thema’s

gen en verbeteren van bestaande).

opgenomen die in aanmerking kwamen voor een

Het verbeteren van de natuurwaarden in be-

rijksbijdrage van € 86,1 miljoen. Deze rijksbijdrage is,

staande natuurgebieden (grote projecten waar

tezamen met € 9 miljoen provinciale cofinanciering,

nu aan gewerkt wordt zijn Waalenburg op Texel,

gestort in de Reserve Groene Uitweg. De 6 thema’s

de Groene Schakel bij Hilversum en de schil Naar-

zijn: Natuurboulevard IJmeer, waterberging en

dermeer).

natuurontwikkeling Horstermeer, recreatieve

Toezicht en handhaving op goed natuurbeheer

(vaar)verbindingen, fietspaden en -bruggen, Stelling

om te kunnen beoordelen of de subsidievoor-

van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie, en

waarden worden nageleefd.

behoud van het weidelandschap. De Groene Uitweg-

Landelijk hebben maatschappelijke organisatie

projecten, hangend onder deze thema’s, maken deel

een Deltaplan Biodiversiteit opgesteld, omdat

uit van het Programma Natuurontwikkeling, dat

de huidige inspanningen niet voldoende zijn. Het

jaarlijks wordt geactualiseerd.

Deltaplan richt zich op natuur, landbouw en infra-

Diverse projecten zijn al gerealiseerd; naar verwach-

structuur. Er is veel overlap met onze doelstellin-

ting zal het Groene Uitwegprogramma in de komen-

gen. Bekeken zal worden hoe we deze punten in

de bestuursperiode worden afgerond. De belangrijk-

het beleid mee kunnen nemen.

ste uitdagingen hierbij zijn de volgende projecten:

Verbinden en ontsnipperen

•

vaarverbinding Vecht-Gooimeer

•

natuurontwikkeling Horstermeerpolder

Het natuurnetwerk is de basis onder het natuurbeleid. De natuur in Noord-Holland is afhankelijk van

Wadden

de natuurgebieden die onderling verbonden worden

Per 1 januari 2012 is het Waddenfonds gedecentrali-

door verbindingszones. Bereikbaarheid voor dieren is

seerd naar de 3 Waddenprovincies. Zij hebben voor

cruciaal voor de biodiversiteit.

de uitvoering het openbaar lichaam Waddenfonds

Daar waar infrastructuur (zowel water als weg)

opgericht door middel van de vaststelling van de

natuur doorsnijdt moeten maatregelen deze proble-

Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds. De

men opheffen (ontsnippering):

hoofddoelen van het Waddenfonds zijn:
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Het vergroten en versterken van de natuur- en

De belangrijkste uitdagingen in de periode 2019-2023

landschapswaarden van het Waddengebied.

zijn:

Het verminderen of wegnemen van externe

•

bedreigingen van de natuurlijke rijkdom van de

gium van de ‘ongedeelde’ wadden waarbij boven

Waddenzee.
•

Een duurzame economische ontwikkeling in

de eigen belangen moet worden gewerkt.
•

Verbinding van het Investeringskader met een

het Waddengebied dan wel gericht zijn op een

programmatische aanpak van klimaat en energie

substantiële transitie naar een duurzame energie-

vanuit de bijzondere omstandigheden van het

huishouding in het Waddengebied en de direct
aangrenzende gebieden.
•

Het behoud van de samenwerking vanuit het ada-

Waddengebied.
•

Koppeling en verbinding met de nieuwe Afsluit-

Het ontwikkelen van een duurzame kennishuis-

dijk en de gebiedsagenda IJsselmeer en ook de

houding ten aanzien van het Waddengebied.

sociaaleconomische ‘op eigen kracht’ agenda van
de eilanden (in ontwikkeling).

Het Waddenfonds hanteert als vast uitgangspunt

•

Midterm- en beleidsaanpassingen in 2020.

een gelijke verdeling van middelen uit het Wadden-

•

De opgave ‘building with nature’ Den Helder tot

fonds aan het eind van de periode (tot en met 2026)

ontwikkeling brengen.

tussen duurzame economie en ecologie (de zogenaamde 50%-50% verdeling).

Metropolitaan Landschap MRA

Met het vaststellen van het Uitvoeringskader

De natuur en het landschap in de Metropoolregio

Waddenfonds 2017-2026 (voorgedragen door het

Amsterdam (MRA) is nauw verweven met discussies

Algemeen Bestuur Waddenfonds) door Provinciale

over verstedelijking, energie, mobiliteit, recreatie en

Staten (PS) zijn de kaders gegeven voor de inzet van

toerisme. Om die reden wordt in MRA-verband in-

het Waddenfonds voor de majeure opgaven van het

tensief bestuurlijk samengewerkt aan de ontwikke-

Investeringskader Waddengebied en voor de thema-

ling van de regio, waarbij de provincie Noord-Holland

tische openstellingen.

de regie heeft en het voorzitterschap van het portefeuillehoudersoverleg Metropolitaan Landschap.

Naast het Waddenfonds hebben in 2016 de PS van de

Afgelopen jaar is een proces gestart waarbij wordt

provincies Groningen, Fryslân en Noord-Holland het

onderzocht hoe de grote ruimtelijke opgaven zich

investeringskader Waddengebied 2016-2026 (IKW)

per gebied verhouden tot natuur- en landschaps-

vastgesteld. Hierin zijn 6 majeure opgaven beschre-

waarden. Hiermee worden de ontwikkelprincipes

ven ter versterking van de ecologie en economie. Die

uit de Omgevingsvisie gebiedsgericht uitgewerkt

opgaven dienen vervolgens te worden uitgewerkt

en ontstaat inzicht in schuurpunten, koppelkansen

tot voorstellen door initiatiefnemers. De inzet voor

en investeringsopgaven. Het vormt een bouwsteen

majeure opgaven, onder regie van de provincies

voor de nieuwe MRA Agenda, uitwerking van de

samen, staat dus naast de reguliere tenders door het

provinciale Omgevingsvisie en -verordening en ge-

Waddenfonds. In het PS-besluit in 2016 is vermeld dat

meentelijke en regionale omgevingsvisies.

tot aan de midterm-2020 € 150 miljoen beschikbaar

Daarnaast is Job Cohen gevraagd een verkenning uit

kan komen vanuit het Waddenfonds. Voor de peri-

te voeren naar de bereidheid bij partijen om zich te

ode na de midterm is € 30 miljoen ‘achter de hand

committeren aan een proces dat zou kunnen leiden

gehouden’. Door het hanteren van een multiplier van

tot een akkoord over financiering van landschapsin-

minimaal 2 is het streven om minimaal € 360 miljoen

vesteringen in de MRA.

te investeren via de inzet van het IKW.
Ten slotte lopen er enkele projecten, zoals de
realisatie van Buitenpoorten, het opstellen van een
regionale evenementenstrategie en een ontwerpwedstrijd over kansen van de energietransitie voor
natuurlijk en cultureel kapitaal in de regio.
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Uitdaging voor komende bestuursperiode is om:

de grondslag voor natuurbeheerders en agrarisch

1. De uitkomsten van de gebiedsateliers te vertalen

natuurbeheerders voor het kunnen aanvragen van

naar bestuurlijke besluiten in de MRA over een

beheersubsidie. Via monitoring, veldbezoek en

natuur- en landschapsinclusieve strategie voor

gesprekken houdt de provincie de vinger aan de pols

verstedelijking, energie, mobiliteit, et cetera.

ten aanzien van de kwaliteit van de natuur en het

2. Een financieringsstrategie uit te werken, waaron-

natuurbeheer.

der een instrument en akkoord, op basis van de
uitkomsten van de verkenning door Job Cohen.

Gewerkt wordt met het stelsel Subsidie natuur en

3. Afspraken te maken met het Rijk over samenwer-

landschap (SNL), met landelijke tarieven. Terrein-

king ten aanzien van het landschap, wat moet

beheerders zoals Staatsbosbeheer en Landschap

landen in de op te stellen omgevingsagenda als

Noord-Holland, maar ook Goois Natuurreservaat en

vervolg op de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

gecertificeerde particulieren, kunnen subsidie voor
beheer van het NNN aanvragen, telkens voor een

Planologische bescherming

beheerperiode van 6 jaar. Agrarische collectieven

Het NNN en de natuurverbindingen worden plano-

kunnen subsidie aanvragen voor agrarisch natuurbe-

logisch beschermd door artikel 19 van de Provinciale

heer. Agrarisch natuurbeheer wordt voor 50-75% be-

Ruimtelijke Verordening (PRV). Gemeenten mogen

taald door de EU, het is onderdeel van het gemeen-

activiteiten die de WKW, het oppervlak of de samen-

schappelijk landbouwbeleid (GLB). De agrarische

hang van het NNN of een natuurverbinding schaden

collectieven vragen subsidie aan bij de provincie,

niet in het bestemmingsplan mogelijk maken. Tenzij

conform het landelijk SNL-subsidiestelsel. Agrarische

het gaat om een activiteit van groot openbaar be-

natuur is van belang als versterking van een buffer-

lang, waarvoor geen reëel alternatief bestaat, en de

zone rondom natuurgebieden en voor behoud van

schadelijke effecten worden gecompenseerd. Recent

weidevogels. In omvang zijn de natuurgebieden niet

is artikel 19 aangepast, waarbij als bijlage een nadere

voldoende en weidevogels vinden op goed beheerd

uitwerking van genoemde WKW is toegevoegd.

boerenland ruimte om te schuilen, te foerageren en

De bij artikel 19 behorende Uitvoeringsregeling

ook te broeden.

natuurcompensatie is eveneens aangepast. Met de
natuurorganisaties en gemeenten is afgesproken om

Het beleid is om na 2021, dat is na afloop van de hui-

het komend jaar gezamenlijk te bezien of dit nieuwe

dige beheerperiode van agrarisch natuurbeheer door

artikel 19 en de WKW-bijlage werkbaar is of dat het

agrarische collectieven, geen nieuwe beschikking af

aanpassing behoeft.

te geven om de NNN te kunnen inrichten en duurzaam te beheren als natuur. Het betreft percelen

De PRV (artikel 25) biedt ook planologische bescher-

met NNN-begrenzing in eigendom van een terrein-

ming aan de zogenoemde ‘weidevogelleefgebieden’.

beheerder of van agrariërs. Vanwege de mogelijke

Hierin is nu niets gewijzigd. Deze gebiedscategorie

consequenties en een motie van PS (126-2017) is een

wordt meegenomen in de voorgenomen samenvoe-

verkenningsjaar ‘NNN, agrariërs en biodiversiteit’

ging van de bestaande beschermingsregimes in het

gestart met een onafhankelijk procesbegeleider,

landelijk gebied naast het NNN in het licht van de

de heer Frans Evers. Doel is te komen tot afspraken

komende Omgevingsverordening.

tussen terreinbeheerders, collectieven en LTO en
in 3 gebieden aan de slag te gaan met een instru-

2. Beheren van de groenstructuur

mentenkoffer om de NNN duurzaam te realiseren

Natuurbeheer

en te beheren. Er ligt een concept-overeenkomst

De taak van de provincie is het laten beheren van

en een ambitie om een variant te onderzoeken

Natura 2000- en NNN-gebieden met diverse subsi-

van ‘duurzaam agrarisch natuurbeheer met een

dies. Het Natuurbeheerplan, met een uitgebreide set

aanvullende overeenkomst’. Dit wordt door partijen

kaarten waarop is aangegeven waar welke natuur

voorgelegd aan de achterban en wordt ook ter info

is (bijvoorbeeld natuurtype moeras, natuurtype

naar PS gestuurd (februari 2019). Besluitvorming en

heide, natuurtype vochtig weidevogelgrasland),

een overeenkomst sluiten moeten nog plaatsvinden.

is onderdeel van het PNO. Deze kaarten vormen

Partijen willen daarna in 2019 in 3 gebieden eerst
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een plan van aanpak. Het gaat om NNN-begrensde

bescherming is geformuleerd. Zo’n beheerplan heeft

gebieden waar nog agrarisch natuurbeheer plaats-

een looptijd van 6 jaar. De provincie draagt zorg voor

vindt en allerlei pachtvormen van invloed zijn op de

het uitvoeren van de natuurherstelmaatregelen

samenwerking van terreinbeheerders, beheerders en

en heeft ook een inspanningsverplichting voor het

agrariërs.

behalen van de doelen. Geld daarvoor is beschikbaar
gekomen vanuit het Natuurpact (2013). De terrein-

De monitoring van weidevogels is in Noord-Holland

beherende organisaties voeren de maatregelen uit

goed op orde. In 3 jaar worden de weidevogelgebie-

onder regie van de provincie.

den van Noord-Holland allemaal geteld, zodat in
2021 een evaluatie kan plaatsvinden van de weidevo-

Wie in of nabij Natura 2000-gebieden activiteiten wil

gelgebieden. Op basis van de monitoring kunnen we

uitvoeren die mogelijk schadelijk zijn voor de natuur-

de gebieden die in aanmerking komen voor subsidie

waarden, heeft hiervoor een vergunning op grond

herijken. In 2021 komt dit naar PS. In 2019 komt een

van de Wet natuurbescherming nodig. De provincie

boek uit met portretten van particulier natuurbe-

is in de meeste gevallen bevoegd gezag voor deze

heerders in Noord-Holland (een project van Groen

vergunningen. Voor het ‘bestaand gebruik’ zoals ge-

Kapitaal): een mooi moment om topbeheerders in

noemd in het beheerplan is geen vergunning nodig.

het zonnetje te zetten en achterblijvers te stimuleren

De handhaving is (met uitzondering van de grote

om het natuurbeheer te verbeteren.

wateren) de verantwoordelijkheid van de provincie.
Per gebied is een handhavingsplan opgesteld, waarin

Wet natuurbescherming

ook de samenwerking met andere bevoegde gezagen

Vanaf 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming

is geregeld. RUD NHN is voor GS de uitvoerende or-

in werking getreden. Deze wet vervangt de oude

ganisatie voor vergunningverlening en handhaving.

Natuurbeschermingswet, Flora- en faunawet en
Boswet.

Voor het gebied Oostelijke Vechtplassen wordt

GS en PS hebben door middel van deze wet verschil-

nog een beheerplan vastgesteld. Daarna zal in de

lende bevoegdheden en plichten gekregen op het

loop van de komende jaren de 1ste beheerplanperi-

vlak van natuurbescherming. Door diverse beleids-

ode aflopen en moet er dus besloten worden of de

regels en verordeningen zijn er kaders gesteld voor

looptijd wordt verlengd (mag maximaal met 6 jaar)

de uitvoering. De uitvoering van de vergunningverle-

of dat er nieuwe beheerplannen worden opgesteld.

ning en handhavingstaken voor deze wet is geman-

De monitoring van de geboekte resultaten van de

dateerd aan de RUD NHN.

natuurherstelmaatregelen en de ontwikkeling van

Het geheel omvat de volgende onderdelen:

de natuurwaarden vraagt veel aandacht.

•

gebiedsbescherming - Natura 2000

De uitvoering van de natuurherstelmaatregelen is

•

het Programma Aanpak Stikstof

al sinds 2015 aan de gang. De provincie is hiervoor

•

actieve soortenbescherming

deels opdrachtgever, deels subsidiënt. Het uitvoeren

•

beheer en schadebestrijding

van de meest effectieve maatregelen maakt intensief
overleg met de natuurorganisaties nodig. Maar ook

Gebiedsbescherming - Natura 2000

draagvlak onder de gebruikers en omwonenden van

Natura 2000 is het Europese netwerk van bescherm-

de natuurgebieden is cruciaal. Inmiddels is gebleken

de natuurgebieden. In Noord-Holland liggen 19

dat met name voor de duingebieden er weerstand

Natura 2000-gebieden: alle duingebieden, een groot

is tegen vooral de maatregelen die herstel van het

deel van Laag-Holland, het Naardermeer, de Vecht-

open duin beogen. Het kappen van bomen ligt hierbij

plassen en de grote wateren Noordzee, Waddenzee

erg gevoelig maar is ook essentieel voor het behalen

en IJsselmeer. Het Rijk is eindverantwoordelijk voor

van de afgesproken Natura 2000-doelen. Door met

het realiseren van de Europese natuurdoelen, die per

de omgeving in gesprek te blijven en kritisch te

gebied verwoord zijn. De provincie heeft inmiddels

blijven kijken naar de plannen geven we gehoor aan

voor de (meeste) gebieden een Natura 2000-beheer-

deze gevoeligheid. Samenwerking en afstemming

plan opgesteld, waarin de doelen zijn uitgewerkt, de

met de natuurorganisaties is ook hierin cruciaal.

nodige natuurherstelmaatregelen zijn bepaald en de
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Programma Aanpak Stikstof

Actieve soortenbescherming

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is opgezet

Samen met soortorganisaties, vrijwilligers en

om de effecten van stikstofdepositie op beschermde

terreinbeheerders willen we komen tot een aantal

natuur te verminderen en tegelijkertijd economische

maatregelen die, aanvullend op ons huidige beleid,

activiteiten mogelijk te maken. De emissie van stikstof

invulling geven aan onze verplichting om bescherm-

is 1 van de belangrijkste belemmeringen voor de

de soorten te beschermen. Deze maatregelen komen

kwaliteit van natuurgebieden. Het doel van de PAS is

in het Programma Natuurontwikkeling terecht. De

om economische ontwikkelingen mogelijk te (blijven)

maatregelen kunnen bestaan uit beheer- en inrich-

maken, door enerzijds emissiereductie (bronmaatrege-

tingsmaatregelen, onderzoek en educatie. Komend

len) en anderzijds het versterken van de weerbaarheid

voorjaar worden samen met de partners een aanpak

van natuurgebieden via natuurherstelmaatregelen. In

en speerpunten bepaald. In het volgende Program-

2015 is het PAS in werking getreden en zijn afspraken

ma Natuurontwikkeling wordt dit opgenomen en

met partners gemaakt over de uitvoering van deze

voorgelegd aan PS (najaar 2019).

maatregelen en de monitoring van de natuurkwaliteit.
Het PAS wordt gebruikt als afwegingskader voor het

Faunabeheer

wel/niet verlenen van vergunningen voor activiteiten

De provincies zijn verantwoordelijk voor het beleid

die extra stikstofuitstoot tot gevolg hebben. Zolang de

rondom het beheer van beschermde dieren die

beschikbare ruimte voor extra stikstofuitstoot (‘ont-

overlast veroorzaken. De belangrijkste voorbeel-

wikkelingsruimte’) niet overschreden wordt, kunnen

den hiervan zijn ganzen die schade aanrichten aan

nieuwe activiteiten vergund worden.

gewassen, ganzen die een risico vormen voor de

Op 7 november 2018 heeft het Hof van Justitie van de

vliegveiligheid rondom Schiphol en damherten die

Europese Unie uitspraak gedaan. Deze heeft betrek-

schade aanrichten aan natuurwaarden in Natu-

king op de toelaatbaarheid van een juridisch systeem

ra 2000-gebieden en een risico vormen voor de

als dat van het PAS in het licht van de eisen van de

verkeersveiligheid. Met betrekking tot schade aan

Europese Habitatrichtlijn. Volgens het Hof is een

gewassen is de provincie verantwoordelijk voor het

juridisch systeem als dat van het PAS toelaatbaar. In

uitkeren van tegemoetkomingen in faunaschade

de uitspraak beantwoordt het Hof de vragen die de

aan boeren. Deze tegemoetkomingen zijn de laatste

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

jaren gestegen naar circa € 8 miljoen per jaar.

in enkele lopende beroepsprocedures had gesteld.

De belangrijkste uitdaging is het naar beneden

Toestemmingsbesluiten voor stikstofdepositie

brengen van de kosten voor de tegemoetkomin-

veroorzakende activiteiten kunnen in beginsel op het

gen faunaschade. Hiervoor biedt het advies van

PAS worden gebaseerd. De wetenschappelijke onder-

de Maatschappelijke Adviesraad Fauna (MARF)

bouwing die ten grondslag ligt aan het programma

aanknopingspunten. Het is een advies dat direct

en de maatregelen waarop deze onderbouwing is

vanuit de partijen in het veld komt – en niet vanuit

gebaseerd, moeten wel voldoende zekerheid bieden

de overheid – en biedt aanknopingspunten om de

dat de natuurwaarden van de Natura 2000-gebieden

prikkels en verantwoordelijkheden in het huidige

geen schade ondervinden van deze activiteiten. Het

systeem van faunabeleid te veranderen. Binnen het

is aan de nationale rechter om te beoordelen of de

huidige systeem is het erg moeilijk tot een structu-

onderbouwing en de daaraan ten grondslag liggende

rele oplossing van de oplopende maatschappelijke

maatregelen aan de eisen voldoen. Het Hof doet

kosten in de vorm van tegemoetkomingen voor

daarover geen uitspraak.

schade aan gewassen te komen. Dit advies vertalen

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van

in beleid biedt mogelijkheden voor de oplopende

State zal met inachtneming van de uitspraak van het

maatschappelijke kosten.

Europese Hof een einduitspraak moeten doen in de

Die partijen pleiten voor meer prikkels bij boeren en

betrokken beroepsprocedures. In het voorjaar van

jagers om schade te voorkomen in plaats van schade

2019 wordt de einduitspraak verwacht. De uitdaging

te claimen. Hiervoor raden zij aan de tegemoet

voor de periode is het ontwikkelen van een stabiele

komingssytematiek aan te passen, en te komen

en voorspelbare PAS binnen de lijnen van de einduit-

tot een gebiedsgerichte aanpak van faunaschade.

spraak van de Raad van State.

Dit advies zal in interprovinciaal verband opgepakt
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worden. In Noord-Holland zijn afspraken rondom

De recreatieschappen hebben samenwerking

het faunabeheer vastgelegd in het provinciaal

gezocht in het beheer van de gebieden door de

‘ganzenakkoord’ uit 2014. Dit is een precair compro-

oprichting van Recreatie Noord-Holland NV (RNH) in

mis tussen natuur en landbouw om gezamenlijk de

2004. Deze organisatie voert in opdracht van de 1ste

ganzenschade aan te pakken; het onderhouden van

4 genoemde recreatieschappen de beheerwerkzaam-

dat compromis vraagt voortdurend aandacht.

heden uit. Naast deelnemer in de recreatieschappen

Daarnaast loopt in 2020 de huidige ontheffing voor

is de provincie ook enig aandeelhouder van RNH.

het beheer van damherten af. Deze ontheffing had als

Begin 2019 is de verkenning afgerond naar de uitvoe-

doel de beoogde streefstand te halen, waarna regulier

ring van de beheertaken van recreatieschappen door

beheer plaatsvindt om de populatie op peil te houden.

bureau Common Eye in opdracht van GS. Daarbij is

Uitdaging is deze streefstand te behalen. Rondom

onder andere uitgezocht:

Schiphol neemt de populatie ganzen momenteel af;

•

Welke governance-modellen zijn denkbaar om

doel is de beoogde streefstand te halen van 1000

het beheer in de recreatieschappen uit te voeren

ganzen in de 10 km-zone rondom Schiphol.

en wat zijn de voor- en nadelen van deze verschil-

Tenslotte wordt gewerkt aan het beter van de grond
krijgen van de samenwerking tussen de faunabeheer-

lende modellen?
•

Welke beheerorganisaties zouden in aanmerking

eenheden (FBE’s) op basis van de uitkomsten van het

kunnen komen om het beheer in de recrea-

onderzoek naar de samenwerking tussen de FBE’s van

tieschappen uit te voeren en hoe zouden de

Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht.

mogelijke dienstverleningsafspraken (onder
andere beheerkwaliteit en de voorwaarden) van

Recreatie en recreatieve verbindingen

verschillende beheerorganisaties luiden?

De provincie is deelnemer aan een aantal recreatieschappen. Daarnaast stimuleren we apart de

Het rapport beschrijft 3 spanningen die direct ver-

toegankelijkheid van de groenstructuur voor wande-

band houden met de huidige beheerstructuur:

laars en fietsers. Daarbij geven we prioriteit aan de

•

matiek’ oplevert.

stand houden van de landelijke recreatieve routenetwerken fietsen en wandelen en het oplossen van

De opdrachtgever- en opdrachtnemerrol van de
provincie voor RNH die een ‘dubbele pet proble-

ontwikkeling van regionale routenetwerken, het in
•

De dubbele focus van RNH met betrekking tot
advisering en uitvoering, wat onder meer leidt tot

knelpunten in stad-landverbindingen.

rolonduidelijkheid bij schapsbestuurders (RNH
adviseert bestuurders over eigen opdrachten).

De oorsprong van de recreatieschappen in de
provincie Noord-Holland is gelegen in het Rijksbuf-

•

De vaak tegenstrijdige belangen tussen RNH en

ferzonebeleid uit de jaren ‘80 van de 20ste eeuw. Als

Staatsbosbeheer (blooteigenaar van de meeste

onderdeel van dit beleid zijn er verschillende recrea-

gronden) over grondeigendom, projectontwikke-

tiegebieden in de MRA ontwikkeld.

ling en erfpacht, waardoor onder meer innovatief

De provincie zit in de volgende 5 recreatieschappen:
•

ondernemerschap gefrustreerd wordt.

Recreatieschap Spaarnwoude. Bijdrage provincie

In het huidige beheermodel worden alle 3 de spannin-

voor 2019 : € 2.918.671,- (53,6% van de totale deel-

gen in stand gehouden. Dit zet de onderlinge verhou-

nemersbijdrage).

dingen en besluitvorming steeds verder onder druk.

•

Recreatieschap Groengebied Amstelland.
Bijdrage: € 902.277,- (27,9%).

Het huidige beheermodel is daarmee niet toekomst-

•

Recreatieschap Twiske-Waterland.

bestendig en een belangrijke conclusie luidt dan

Bijdrage: € 1.347.115,- (54,7%).

ook: “Continueren van de huidige situatie is onge-

•
•

Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer.

wenst: het is tijd voor verandering.” In de eerder

Bijdrage: € 802.635,- (55,0%).

genoemde verkenning zijn aanbevelingen gedaan

Plassenschap Loosdrecht en omgeving.

aan de provincie. In de komende periode zullen

Bijdrage: € 406.300,- (33,58%).

besluiten genomen moeten worden om genoemde

Totaal structurele financiële bijdrage van de provin-

spanningen aan te pakken.

cie aan de recreatieschappen in 2019: € 6.376.998,-.
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De fractie van D66 heeft een initiatiefvoorstel inge-

De uitdaging is om jongeren aan het groene

diend “Next step: Een recreatie netwerk NH”. Het ini-

vrijwilligerswerk te binden. Daar zijn al een aantal

tiatiefvoorstel beschrijft verschillende beleidsnota’s,

succesvolle projecten mee gedaan, onder andere

programma’s en cultuurhistorische elementen die in

op events. De nieuwe generatie verbindt zich in

meer of mindere mate raken aan recreatie. Gevraagd

algemene zin minder snel aan vaste organisaties dus

wordt een verbindende visie voor de toekomst te

er zullen nieuwe vormen bedacht en opgezet moeten

ontwikkelen. De beschrijving omvat onder andere

worden. Hier wordt ook landelijk over nagedacht

de waterrecreatie, landgoederen, historische linten,

via het concept ‘de kracht van de groene vrijwilliger’.

de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse

Het programma in Noord-Holland dient hierbij als

Waterlinie, het Oer IJ, fietsroutes, het Natuur Net-

voorbeeld voor een geslaagde samenwerking. Een

werk Nederland (NNN), de recreatiegebieden, het

interessant nieuw spoor is de relatie met Groene

landschap in zijn algemeen en dat van de MRA in het

Gezonde Leefomgeving, een onderdeel van Groen

bijzonder. Voor dat laatste gebied wordt voorge-

Kapitaal. Dit kan verder uitgewerkt worden.

steld om aan te sluiten bij initiatieven die in de MRA
ontwikkeld worden voor het landschap en financie-

Groen Kapitaal

ringsconstructies. Er wordt een pilot voorgesteld:

Groen Kapitaal is hét netwerkplatform van de

“Meer recreatie met de Stelling van Amsterdam”. En

provincie Noord-Holland voor initiatieven die de

gevraagd wordt aan te geven hoe ideeën en wensen

biodiversiteit stimuleren. Het staat voor innovatieve

van inwoners en belanghebbende partijen betrokken

oplossingen, die natuur combineren met econo-

kunnen worden.

mie, natuurinclusieve landbouw, infrastructuur en
leefomgeving. Daarom bouwen we aan een netwerk

In het advies van GS is aangeven het initiatiefvoor-

waar partijen kennis delen, elkaar inspireren en

stel aan te houden en te betrekken bij de politiek-be-

stimuleren.

stuurlijk prioriteitstelling die naar verwachting

In feite staat Groen Kapitaal open voor alle onder-

gemaakt zal gaan worden voor de nieuwe bestuur-

werpen, als er maar sprake is van natuurcombinaties

speriode. Tevens is toegezegd het initiatiefvoorstel

met een focus op meerwaardecreatie, liefst buiten

mee te nemen in het overdrachtsdossier. Tenslotte

de natuurgebieden.

zou goed nagedacht moeten worden over de bete-

•

recent de Omgevingsvisie hebben vastgesteld en

Groene Gezonde Leefomgeving, geen financiering
voor 2019 en verder beschikbaar

kenis van een dergelijke visie, aangezien uw Staten
•

Netwerk groene gemeenten, lastig om groen
hoog op de agenda te krijgen

de vaststelling van sectorale beleidsvisies zich hier
slecht toe verhoudt.

•

Groene Koploper

3.Betrekken van bewoners, bedrijven en
overheden bij Groen

Groen Kapitaal en natuurcombinaties moeten

Betrekken bij Groen

niet naar Groen als kostenpost te kijken, maar als

Betrekken bij Groen is het programma van de sa-

potentiële verdubbelaar van maatschappelijke

menwerkende natuurorganisaties met LNH en IVN

en economische waarde. Dat betekent dat Groen

als penvoerders. Daarmee worden uiteenlopende

meegenomen moet worden in uiteenlopende be-

projecten ondersteund op gebied van natuurvrij-

sluitvormingstrajecten, van verkeer en vervoer tot

willigers, van weidevogelvrijwilligers tot natuur in

ruimtelijke ordening. Niet door alles zelf te bedenken

de bebouwde omgeving. Het gaat om structurele

of subsidieregelingen op te tuigen, maar door samen

ondersteuning van georganiseerde vrijwilligersgroe-

met partijen en bewoners op zoek te gaan naar crea-

pen en ad hoc activiteiten met bedrijven en jongeren.

tieve oplossingen en daarop aan te sluiten.

het nieuwe normaal worden. De uitdaging is om
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Beleidsdocumenten

Financiën

•

Programma Natuurontwikkeling

Zie tabel op de volgende pagina. De cijfers zijn uit de

•

Natuurbeheerkaart

Begroting 2019, dus nog zonder aanpassingen uit de

•

Faunabeheerplannen

1ste Begrotingswijziging 2019.

•

Natuurbeheerplannen Natura 2000-gebieden

•

Voortgangsrapportage Natuur, Planbureau voor
de Leefomgeving (PBL)

Belangrijkste bestuurlijke
overleggen

•

Programma Aanpak Stikstof

De belangrijkste bestuurlijke overleggen zijn

•

Online platform Groen Kapitaal

Landschap Noord-Holland, IVN en de vrijwilligers in

•

Investeringskader Waddengebied

het Groen, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer,

•

Waddenfonds (documenten bestuur)

GNR, de recreatieschappen, RNH, MRA Metropoli-

•

Programma Oostelijke Vechtplassen

taan Landschap, Stuurgroep Gooi en Vechtstreek,
Nationale Parken, gemeenten, IPO en het Rijk,
Waddenfonds, de Faunabeheereenheid Noord-Holland, Bestuurlijk overleg Nederlandse Regiegroep
Vogelaanvaringen en Schiphol.
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Budgettabel (x 1.000 euro)
Beleidsdoel 6.1 Beschermen en ontwikkelen van de groenstructuur
Lasten

Rekening
2017*

Begroot
2018*

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Begroot
2022
18.705

6.1.1

Beschermen en ontwikkelen van NNN en Natura2000-gebieden

18.504

34.483

53.358

22.927

19.697

6.1.2

Programma Groene Uitweg uitvoeren

2.264

3.483

13.407

10.135

1.644

850

6.1.3

Programma Oostelijke Vechtplassen uitvoeren

2.225

14.839

4.307

2.992

2.925

5.555

6.1.4

0

0

151

151

151

151

Totaal lasten

Programma bodemdaling veenweidegebieden uitvoeren

22.993

52.805

71.223

36.205

24.417

25.261

Totaal baten

-4.635

-4.676

-6.785

-1.000

0

0

Saldo van baten en lasten

18.358

48.129

64.438

35.205

24.417

25.261

33.196

21.802

22.772

20.952

420

17.260

1.460

-32.017

-59.380

-19.136

-15.303

-14.278

-641

-159

-337

-480

-513

-8.312

-17.628

-9.631

-1.140

-346

-4.095

-2.780

-2.713

-5.343

Storting
6.1.1

Resv. Groen

15.400

17.835

6.1.1

Resv. Kapitaallasten Groen

13.072

753

6.1.2

Resv. Groene Uitweg

36.414

6.1.3

Resv. Oostelijke Vechtplassen (OVP)

50

Onttrekking
6.1.1

Resv. Groen

6.1.1

Resv. Kapitaallasten Groen

6.1.2

Resv. Groene Uitweg

6.1.3

Resv. Oostelijke Vechtplassen (OVP)

-12.503
-11.553

Budgettabel (x 1.000 euro)
Beleidsdoel 6.2 Beheren van de groenstructuur
Lasten

Rekening
2017*

Begroot
2018*

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Begroot
2022

6.2.1

NNN en agrarische natuur beheren

19.862

18.185

18.964

18.878

18.983

20.127

6.2.2

Recreatiegebieden en recreatieve routes beheren

7.488

7.113

6.717

6.792

6.869

6.808

6.2.3

Uitvoering geven aan de Wet natuurbescherming

0

544

1.903

1.903

1.903

1.903

6.2.4

Tegemoetkomingen faunaschade uitkeren

8.031

8.303

8.177

8.177

8.177

8.177

35.380

34.145

35.761

35.750

35.932

37.015

Totaal lasten
Totaal baten
Saldo van baten en lasten

-340

-375

-375

-375

-375

0

35.041

33.770

35.386

35.375

35.557

37.015

Rekening
2017*

Begroot
2018*

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Begroot
2022
1.080

Budgettabel (x 1.000 euro)
Beleidsdoel 6.3 Betrekken van onze partners bij bescherming en beheer van groen
Lasten
6.3.1

Aanpak Groen Kapitaal uitvoeren

6.3.2

Bijdragen aan regionale samenwerking t.a.v. groen

886

1.163

1.080

1.080

1.080

2.313

2.607

842

842

842

6.3.3

Balans ecologie en economie Waddengebied nastreven

842

305

2.491

541

492

492

492

Totaal lasten

3.504

6.261

2.463

2.414

2.414

2.414

Totaal baten

-863

-363

-183

-183

-183

-183

2.641

5.898

2.280

2.231

2.231

2.231

911

911

951

-305

-2.491

Saldo van baten en lasten
Storting
6.3.3 Resv. cofinanciering Waddenzee
Onttrekking
6.3.3 Resv. cofinanciering Waddenzee
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Inleiding
De provincie Noord-Holland is 1 van de sterkste economische regio’s van Nederland met een bijdrage
van 21% aan het Nederlandse BBP en 18% van alle banen in het land. Noord-Holland heeft haar economisch succes te danken aan een aantal unieke kwaliteiten, zoals de aanwezigheid van Amsterdam
en de nationale luchthaven Schiphol, bijzondere clusters als greenports, zeehavens, mediapark, de
Amsterdamse creatieve industrie, de Amsterdamse financiële en zakelijke sector, de internationale
handel, de staalfabrieken te Velsen, de hoogwaardige arbeidsmarkt, de kwaliteit van de leefomgeving
en de rijkdom aan cultuur en historie.
Een gezonde economie is belangrijk voor iedereen in de provincie. Een goed draaiende economie
biedt perspectieven op werk en ontplooiing, en draagt bij aan het niveau van welvaart én welzijn. Het
hoofddoel van het huidige economisch beleid is daarom:

De provincie Noord-Holland maakt zich sterk voor welvaart en welzijn in Noord-Holland door een
duurzame, vernieuwende en ondernemende economie.
Momenteel begeeft de economie zich na enkele jaren recessie in een periode van relatieve hoogconjunctuur en zijn de vooruitzichten gunstig. Toch zijn er in een periode van bloei ook knelpunten in de
economie, zoals de krapte op de arbeidsmarkt en de druk op de woningmarkt. Daarnaast zijn er ontwikkelingen die het positieve beeld kunnen bedreigen. Denk daarbij aan de onzekerheden rondom de
Brexit, de spanningen in de internationale handel door Amerikaanse handelsbeperkingen, en de Europese samenwerking. Al die ontwikkelingen hebben invloed op de Noord-Hollandse economie, waarbij
onze economie extra gevoelig lijkt voor internationale ontwikkelingen, gezien onze handelsbelangen
die relatief groot zijn in vergelijking met andere provincies.
Overheden kunnen met de bevoegdheden en de instrumenten die zij hebben de economie niet naar
hun hand zetten. Tal van factoren spelen een rol en hebben invloed op de economie, niet in de laatste
plaats de wereldconjunctuur. De provincie heeft wel een belangrijke rol om de juiste condities te
scheppen waarbinnen de regionale economie zich kan ontplooien. Die voorwaardenscheppende rol
heeft altijd centraal gestaan in het economisch beleid. Om die reden focust het economisch beleid van
de provincie Noord-Holland op het versterken van het vestigingsklimaat als algemene strategische
beleidslijn.
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Samenhang met Omgevingsvisie/
Omgevingswet

locaties, bevordert duurzame bedrijvigheid, verlaagt

De provincie heeft vanuit de Wet ruimtelijke orde-

van schaarse ruimte.

ning een wettelijke taak om ruimte te reserveren

Beleidsthema’s hierbij zijn: bedrijventerreinen en

voor werklocaties en om dit te verankeren in het

kantoorlocaties, herstructurering en transformatie,

planologisch instrumentarium. Volgens de meest

detailhandel, Schiphol, zeehavens, circulaire econo-

recente taakopvatting van overheden is regionale

mie, en toerisme en verblijfsrecreatie.

economie een kerntaak van provincies.

Voor de periode 2016-2019 hebben Provinciale Staten

In de Omgevingsvisie NH 2050 heeft de provincie een

(PS) hiervoor ruim € 37 miljoen beschikbaar gesteld.

inzet van grondstoffen en energie en onnodige inzet

aantal ontwikkelprincipes verankerd, die ook veel
relevantie hebben voor economische ontwikkeling.

Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik

Denk daarbij aan ontwikkelprincipes als clustering,

Bedrijventerreinen (HIRB)

de relatie tussen bedrijvigheid en wonen in de me-

De HIRB is een subsidie-instrument voor werklo-

tropool Amsterdam, het bereiken van een optimale

caties en heeft als doel om de werklocaties van

(duurzame) energiemix, en de duurzame ontwikke-

Noord-Holland toekomstbestending te maken en te

ling van de agrifoodsector.

houden. Zowel veroudering, economische transfor-

Deelterreinen

maties (onder andere verdergaande digitalisering)
als verdere verduurzaming, bijvoorbeeld als gevolg

Het economisch beleid focust op het versterken van

van de energietransitie, laten zien dat er nog flinke

het vestigingsklimaat. Daarom valt het uiteen in 5

slagen gemaakt moeten worden om de toekomst-

thema’s die we scharen onder vestigingsplaatsfacto-

bestendigheid van bedrijventerreinen verder te ver-

ren en 2 algemene thema’s, in totaal dus 7 thema’s.

beteren. In 2018 constateerde het adviesbureau Stec
dat 32% van de bedrijventerreinen in de Metropool-

De 5 vestigingsplaatsfactoren zijn:

regio Amsterdam (MRA) verouderingskenmerken

1. Aantrekkelijke en duurzame werklocaties

vertoont. Ook na 2019 ligt er daarom nog een flinke

2. Goede bereikbaarheid

uitdaging om de bedrijventerreinen toekomstbe-

3. Een veerkrachtige arbeidsmarkt

stendig te maken. Voldoende oog voor ontwikke-

4. Een sterk innovatieklimaat

lingen op het gebied van circulaire economie en ener-

5. Uitstekende digitale infrastructuur

gietransitie is daarbij wel nadrukkelijk geboden.

En de 2 algemene thema’s zijn:

De budgetten voor de HIRB-regeling lopen tot en

6. Aantrekken van internationale bedrijven

met 2019, gelijk met de looptijd van het uitvoe-

7. Een sterke en duurzame agrosector

ringsprogramma voor HIRB: Toekomstbestendige
werklocaties. Naast herstructurering worden vanuit

Deze vestigingsfactoren zijn in de begroting vertaald

dit programma ook beheer, duurzame maatregelen,

in de volgende 5 operationele doelen (OD’s):

transformatie en aanleg van digitale infrastructuur
gestimuleerd. Voor de HIRB-regeling was voor de pe-

1. Ruimtelijk vestigingsklimaat verbeteren

riode 2017-2019 € 10 miljoen beschikbaar. Daarnaast

2. Een innovatief klimaat bevorderen

is voor het stimuleren van herstructureringsprojec-

3. Een veerkrachtige arbeidsmarkt bevorderen

ten van partijen in de MRA opdracht verstrekt aan

4. Een duurzame agrosector behouden en versterken

het Projectbureau Herstructurering Bedrijventerrei-

5. Europese landbouwprojecten cofinancieren

nen (PHB).

1. Ruimtelijk vestigingsklimaat verbeteren

Ruimtebehoefte

De provincie heeft een belangrijke taak op het gebied

Een belangrijke rol van de provincie in de regionale

van ruimte. Aantrekkelijkheid van werklocaties ver-

economie is het verzorgen van regionaal afgestemde

sterkt het vestigingsklimaat en dat heeft een positief

programmering van werklocaties op basis van een

effect op de economie. Vergroten van duurzaamheid

regionale ruimtebehoefte. Zonder goede regionale

zorgt voor een betere toekomstbestendigheid van

afstemming is overaanbod en leegstand een reëel
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risico. De afspraken over de planning en program-

van de Noord-Hollandse winkelgebieden. Op basis

mering van bedrijventerreinen en kantoorlocaties in

van de monitoring gaat de provincie in gesprek met

Noord-Holland Zuid (via Platform Bedrijven en Kan-

de regionale adviescommissies detailhandel over

toren, Plabeka) zijn in 2017 herijkt en vastgelegd in de

planvoorraad en toekomstbestendigheid.

Uitvoeringsstrategie Plabeka 3.0. Mede dankzij deze
afspraken is het leegstandspercentage bij kantoren

Detailhandel

teruggelopen tot 12,7% in januari 2018 (begin 2015

De missie van het provinciale detailhandelsbeleid

was dat nog 20%). Daarnaast houdt Plabeka zich ook

2015-2020 is het versterken van de detailhandels-

bezig met transformatie van verouderde bedrijven-

structuur. De provincie Noord-Holland wil ruimte

terreinen en kantoorlocaties.

bieden aan de verdere ontwikkeling van detailhandel, om ook op langere termijn een vitale, dynami-

In Noord-Holland Noord zijn de afspraken over plan-

sche en concurrerende structuur te huisvesten. Dat

ning en programmering vastgelegd in 3 regionale

betekent dat we niet uitsluitend tegen detailhandel

convenanten die in 2016 en 2018 zijn ondertekend.

aankijken als ruimtevragende sector, maar we zien

Met deze afspraken zijn plannen voor nieuwe

ook het economische en maatschappelijke belang.

bedrijventerreinen geschrapt en daarmee wordt het
dreigende overaanbod in de 3 regio’s tegengegaan.

De provincie ziet voor zichzelf een regisseursrol. Dit

Uitdaging is ook om voldoende wendbaar te blijven

betekent het faciliteren van de regionale samen-

om in te spelen op actuele ontwikkelingen zoals de

werking en afstemming tussen gemeenten. Dit

Brexit. Daarnaast ligt er de uitdaging om de verschil-

gebeurt door middel van verplichte regionale detail-

lende verstedelijkingsafspraken (bedrijventerreinen,

handelsvisies en de 2 regionale adviescommissies

detailhandel, verblijfsrecreatie, woningbouw) meer

detailhandel. Daarnaast heeft de provincie ook een

in elkaar te schuiven tot een integraal pakket aan

kaderstellende rol. In het detailhandelsbeleid en de

regionale afspraken.

Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) zijn de kaders en randvoorwaarden geformuleerd waarbinnen

Monitoring

ontwikkelingen in de detailhandel in Noord-Holland

Via monitoring vervult de provincie haar rol als

kunnen plaatsvinden. Hier wordt ook speelruimte

kennis- en informatiemakelaar. De provincie doet

gelaten voor lokale overheden, de regio, en de markt.

onderzoek naar bepaalde onderwerpen, monitort

Tot slot zorgen we als provincie voor actuele data

ontwikkelingen en stelt de informatie beschikbaar

en kennis door middel van het financieren van een

aan derden, met name gemeenten.

aantal onderzoeken zodat gemeenten en regio’s
weloverwogen keuzes kunnen maken.

De Monitor Werklocaties voor bedrijven en kantoorlocaties geeft inzicht in zaken als leegstand,

Mede naar aanleiding van een motie van de Staten

transformatie, uitgegeven bedrijfskavels, planaan-

is in 2017 onderzocht of de provincie ook een rol van

bod en verouderingsopgaven. De informatie wordt

betekenis kan spelen in het leegstandsvraagstuk en

ingezameld op basis van gemeentelijke enquêtes en

de vitaliteit van winkelgebieden. Hier is een subsidie-

vormt daarmee de basis van de Monitor Plabeka in

regeling toekomstbestendige winkelgebieden voor

de MRA. Op basis van deze Plabeka-monitor wordt

proces- en onderzoekskosten uitgekomen. Voor deze

het MRA kantoren- en bedrijvenbeleid bijgestuurd.

subsidieregeling was in totaal € 900.000,- beschik-

Er is in 2017 een toegankelijk online dashboard

baar. De regeling loopt erg goed en staat nog open

ontwikkeld voor de MRA; deze zal naar verwachting

tot eind 2019.

in 2019 ook beschikbaar zijn voor de werklocaties in
Noord-Holland Noord (en overig Flevoland).

In januari 2018 is het provinciale detailhandelsbeleid
geëvalueerd. Uit de evaluatie komt naar voren dat

Sinds 2016 is er een jaarlijkse provinciale Monitor

de beleidskaders helder zijn en de inzet op de regio’s

Detailhandel, met inzicht in werkgelegenheid, aantal

de juiste is. De grootste opgave voor detailhandel in

verkooppunten, leegstand en planvoorraad. Sinds

het algemeen blijft de ontwikkeling van toekomst-

2018 is er ook inzicht in de toekomstbestendigheid

bestendige winkelgebieden en het transformeren
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en saneren van winkelgebieden zonder perspectief.

de economische kansen die dat biedt. Voornaamste

Deze opgave gaat verder dan detailhandel alleen

instrument dat de provincie hiervoor inzet is de

en betreft meer dan enkel de hoofdwinkelgebieden.

Schiphol Area Development Company (SADC).

Deze opgaven kunnen niet door 1 partij worden op-

Zie programma Schiphol voor het ruimtelijk econo-

gepakt, maar vormen een samenspel in de driehoek

misch beleid rondom Schiphol.

overheid-ondernemers-vastgoed. Aanbeveling is dan
ook om als provincie meer te investeren in de vita-

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en

liteit van winkelgebieden en de afweging te maken

Bestuurlijk Afstemmingsoverleg NHN

om ook financiële middelen beschikbaar te stellen

Op 20 juni 2006 is door diverse gemeenten uit

voor fysieke maatregelen en hierbij bijvoorbeeld de

Noord-Holland Noord, de provincie, de Kamer van

HIRB-systematiek te volgen.

Koophandel voor Noord-Holland Noord en vertegenwoordigers van bedrijfsleven een convenant geslo-

RON

ten met als doel samenwerking, en om door middel

De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor

van een nieuwe krachtige en gecoördineerde aanpak

het Noordzeekanaalgebied N.V. (RON) is in 1999

te komen tot optimale benutting van de economi-

opgericht met als doel een bijdrage te leveren aan

sche potenties en kansen in Noord-Holland Noord.

het versterken van de economische structuur van

Om dit doel te bereiken is door de partijen besloten

het Noordzeekanaalgebied. De RON ontwikkelt en

het bestuursforum Regionaal Economisch Overleg

herstructureert natte en droge bedrijventerreinen

orgaan Noord-Holland Noord (REON) in te stellen

die ruimte bieden voor regionale bedrijven om te

voor het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.

ondernemen en te groeien.

De Noord-Holland Noord-gemeenten en de provincie

Sinds 2010 is de RON een (semi)publieke vennoot-

zijn samen aandeelhouders van deze vennootschap.

schap met de provincie Noord-Holland, de gemeente Zaanstad en het Havenbedrijf Amsterdam als

Het convenant is in 2017 vervangen door een

aandeelhouders (ieder voor 33,3%). Oorspronkelijk

aandeelhoudersovereenkomst en een dienstver-

was de gemeente Amsterdam aandeelhouder, het

leningsovereenkomst tussen de gemeenten in

aandeel van de gemeente Amsterdam is bij de ver-

Noord-Hollland Noord en de provincie en het Ont-

zelfstandiging van het havenbedrijf ingebracht door

wikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.

de gemeente in Havenbedrijf Amsterdam NV.

Het bestuursforum REON is in 2017 samengevoegd

De werkzaamheden van de RON staan sinds 2010

met het Bestuurlijk Coördinatie Overleg (BCO) tot

in het teken van een ‘gecontroleerde afbouw’ van

het huidige Bestuurlijk Afstemmingsoverleg NHN

de grond- en vastgoedportefeuille. ‘Gecontroleerde

(BAO). De voorzitter van BAO is op dit moment een

afbouw’ houdt in dit geval in: geen nieuwe gronden

gedeputeerde van Noord-Holland.

verwerven en het huidige bezit op een zo gunstig

BAO heeft in 2018 het Ambitiedocument Holland

mogelijke manier ontwikkelen en uit te geven, om

boven Amsterdam 2018-2040 opgesteld, waarvoor

zo de door de provincie en andere aandeelhouders

op dit ogenblik een uitvoeringsagenda wordt uitge-

geïnvesteerde middelen terug te verdienen.

werkt. BAO richt zich op de thema’s agri, energie,

De RON heeft te kampen gehad met periodes van

bereikbaarheid, wonen, klimaatadaptatie, arbeids-

economische voor- en tegenspoed. Na enkele jaren

markt & onderwijs en toerisme.

van zwaar weer is er nu sprake van een economische
opleving welke ook een positieve weerslag heeft op

Pallas

de resultaten van de RON.

De vervanging van de Hoge Flux Reactor in Petten is
in een project gevat genaamd Pallas. Zowel het Rijk

SADC

als de provincie hebben elk een lening van € 40 mil-

Het provinciaal economisch beleid voor de Schiphol-

joen toegezegd voor de ontwerpfase van de nieuwe

regio richt zich op versterking van de aantrekkelijk-

reactor. Daarbij hoort ook de opdracht om private

heid van de Schipholregio als internationaal georiën-

investeerders te vinden, evenals het vergunningen-

teerd vestigingsmilieu en de optimale benutting van

traject van de nieuwe reactor. De provincie heeft
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aangegeven geen aanvullende financiering beschik-

26 jaar in erfpacht uit te geven en na realisatie van

baar te stellen bovenop de reeds toegezegde lening.

de zonneweide de bestemming te (laten) wijzigen in

De nieuwe reactor maakt het mogelijk medische

agrarisch. Dit traject loopt nu.

isotopen te maken, die nodig zijn voor diagnostische en therapeutische toepassingen en wereldwijd

Zeehavens

gebruikt worden. Rondom Pallas wordt ook gewerkt

De havencomplexen (Noordzeekanaalgebied, Den

aan de Energy & Health Campus Petten. Dat is een

Helder, IJsselmeerhavens) als economische moto-

breder ingezet innovatieconcept waarin ook Pallas,

ren in de regio’s, spelen een belangrijke rol in de

ECN.TNO en andere regionale partners samenwer-

Noord-Hollandse economie. Door de provincie wordt

ken.

deze rol waar mogelijk versterkt, waarbij zij coördinerend dan wel regisserend optreedt.

Distriport/zonneweide Jaagweg

In het Noordzeekanaalgebied wordt de uitvoeringsa-

In 2006 heeft de provincie besloten een actieve rol

genda van de Visie Noordzeekanaalgebied 2040, met

te nemen in het ontwikkelen en realiseren van de

de partners uitgevoerd. Voor meer informatie zie

bedrijvenlocatie Distriport. In de jaren daarna is de

www.noordzeekanaalgebied.nl.

provincie via verschillende aankopen, (ontbindingen

Zie voor meer informatie ook bij Programma NZKG.

van) samenwerkingsverbanden en overeenkomsten
in het bezit gekomen van circa 112 hectare grond op

In overleg met de gemeente Velsen, Rijkswaterstaat,

het toentertijd beoogde te ontwikkelen bedrijventer-

het ministerie, Havenbedrijf Amsterdam, TATA Steel

rein Distriport. De provincie en Distriport procederen

en zeehaven IJmuiden heeft de provincie de trekkers-

sinds 2011 over de nasleep van de vóór het uitbre-

rol op zich genomen ten aanzien van de transitie van

ken van de kredietcrisis overeengekomen, maar

averijhaven naar een energiehaven. Partijen hebben

uiteindelijk gestrande samenwerking met betrekking

een haalbaarheidsstudie opgesteld waaruit de

tot de ontwikkeling en realisering van het regionaal

haalbaarheid van deze energiehaven onder bepaalde

bedrijventerrein.

voorwaarden blijkt. Partijen zijn in onderhandeling
over de waarde van de grond en over een bijdrage

Op 4 april 2012 is, na een uitgebreide bezwaar- en be-

van het ministerie van IenW in de aanlegkosten van

roepsprocedure, met een uitspraak van de Raad van

deze haven. De verwachting is dat er begin 2019 dui-

State, het bestemmingsplan voor circa 108 hectare

delijkheid is over genoemde onderhandelingspunten

bedrijventerrein onherroepelijk.

en deze zullen dan gedeeld worden met PS.

Ondertussen werd steeds duidelijker dat de ruimtebehoefte voor nieuwe bedrijventerreinen lager was

In Den Helder wordt door de provincie, samen met

dan bij de aanvang van het project Distriport was

gemeente, bedrijfsleven en de Koninklijke Marine,

gedacht. Nadat dit uit enkele onderzoeken duide-

gezocht naar de meest optimale benutting van de

lijk naar voren kwam, hebben GS op 20 december

haven, omdat de ruimte schaars is, en omdat deze is

2016 (als voornemen) en op 30 mei 2017 (definitief)

toegerust voor de nieuwe opgaven in het kader van

besloten om Distriport geheel te benoemen als niet

marine-uitbreiding en energie (wind op zee).

te ontwikkelen bedrijventerrein en dit besluit in te
brengen in het op te stellen ‘Regionaal convenant

Er is tevens een verkenning uitgevoerd naar de

werklocaties West-Friesland’.

aanleg van Kooyhaven als uitbreiding van de haven

Vervolgens hebben GS zich gebogen over de toekom-

van Den Helder. De havenactiviteiten die niet directe

stige ontwikkeling van Distriport, met als achter-

zeetoegang behoeven en niet gevestigd moeten

grond dat er inmiddels wel een bestemming voor het

zijn in de zeehaven, aan kaden en steigers, kunnen

bedrijventerrein op de gronden ligt. Na verschillende

worden geplaatst in Kooyhaven. Op deze manier

besprekingen in GS, en tevens consultatie van PS,

zou er meer plaats in de A-locaties van de haven

hebben GS op 14 november 2017 het voornemen

kunnen ontstaan. Bedrijven die vooral ruimte voor

uitgesproken om op de 106 hectare provinciaal ei-

opslag of assemblage nodig hebben, zouden naar

gendom Distriport maximaal 66 hectare zonneweide

een locatie achter de sluis kunnen worden geplaatst

te (laten) realiseren, de 106 hectare voor

(voor de sluis wat moet, achter de sluis wat kan). De
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verkenning heeft ertoe geleid dat de ontwikkeling

de provincie aansluit bij de rijksdoelstelling om in

van het Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein

2050 100% circulariteit na te streven. In 6 ‘creatie-

in 2016 is gestart. De provincie heeft het gedach-

sporen’ wordt gewerkt aan de circulaire economie:

tengoed voor de Kooyhaven gesteund en daarbij als

(1) innovatie en ondernemerschap, (2) ketenvorming,

uitgangspunt steeds aangehouden, dat de provincie

(3) productie schone grondstoffen (biomassa), (4)

haar grond in de grondexploitatie inbrengt tegen

ruimte, (5) regelgeving en (6) eigen organisatie. Zie

dan geldende marktwaarde.

meer over dit onderwerp bij Energietransitie.

Zie voor meer informatie bij programma Den Helder.
Toerisme en verblijfsrecreatie
Beide havens hebben in de Omgevingsvisie NH 2050

In ons huidige beleid zetten we ons in voor een

de positie gekregen van belangrijk scharnierpunt

betere spreiding in tijd en ruimte van toeristen/

voor energietransitie (winning van wind op zee,

bezoekersstromen. Deze opgave wordt de komende

opslag en distributie naar het achterland).

jaren alleen maar groter. De groei van het (inkomen-

De Noordzee is essentieel op het punt van energie,

de) toerisme is enorm en als grootste toeristische

naast visserij en natuur. De provincie is ook actief

provincie van Nederland zal dat grote impact hebben

in de trajecten die gaan over de ruimteverdeling en

op Noord-Holland. Met name in steden (Amsterdam

meervoudig ruimtegebruik in de Noordzee. Zie ook

in het bijzonder) en op iconische locaties (Volendam,

Energietransitie, gebiedsgericht programma NZKG

Marken, Zaanse Schans, et cetera) zal door overbe-

en De Kop Werkt!

lasting druk op de leefbaarheid kunnen ontstaan,
waar andere plaatsen in de provincie (met name in

Ruimte-intensivering, innovatie en duurzaam-

Noord-Holland Noord) soms nog onvoldoende profijt

heid zijn leidende thema’s, waarvoor de provincie

hebben van de kansen en impulsen die toerisme kan

cofinancieringsmiddelen beschikbaar heeft gesteld

bieden.

in onder andere de Uitvoeringsregeling Duurzame

Belangrijkste uitdaging voor verblijfsrecreatie in

Zeehavens (2017).

Noord-Holland is het vitaliseren van de sector door
de aanpak van bestaand aanbod. Een deel van het

De bestuurlijke betrokkenheid van de provincie bij

aanbod functioneert goed maar voor een groot

beide havens wordt gevormd door bestuurlijke inzet

aantal recreatieterreinen dreigt veroudering. Daar-

in het Bestuursplatform NZKG, de Stuurgroep De Kop

naast is er in Noord-Holland Noord sprake van een

Werkt!, het Tripartite Overleg Port of Den Helder en

aanzienlijk deel dat geen perspectief meer heeft in de

de Samenwerkingsagenda tussen Den Helder en de

verblijfrecreatie, waarbij transformatie of sanering

provincie Noord-Holland.

noodzakelijk is. Dit vraagt om actief beleid, mogelijk
(deels) in de vorm van een regeling zoals de HIRB.

De samenwerking tussen de beide havenregio’s
NZKG en Den Helder wordt verder gestimuleerd

Aantrekken van internationale bedrijven

door provinciale bijdrage aan een gezamenlijke P&A,

Internationale bedrijven zijn goed voor 15% van

lobbystrategie en hun positionering op de nationale

de werkgelegenheid en 30% van de investeringen

en internationale offshoremarkt.

in R&D in Noord-Holland. Zij zorgen voor goede
aansluiting op internationale netwerken, waar het

Den Helder

mkb ook van kan profiteren. Noord-Holland is met de

Zie Gebiedsgericht programma De Kop Werkt!

aanwezigheid van de nationale luchthaven Schiphol
en topmerk Amsterdam de meest internationaal

Circulaire economie

georiënteerde provincie van Nederland. Met een

In 2017 hebben PS het Ontwikkelingsperspectief

gericht marketing- en acquisitiebeleid kan optimaal

Circulaire Economie vastgesteld. Bij dit Ontwikke-

geprofiteerd worden van deze unieke positie.

lingsperspectief hoort ook een Actieagenda.
Acquisitie
In het Ontwikkelingsperspectief wordt geschetst

Binnen de provincie zijn diverse overheidsorganisa-

hoe Noord-Holland een bijdrage kan leveren, waarbij

ties actief om buitenlandse bedrijven aan te trekken
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en te behouden (hierna: acquisitie). Vanwege de

Beleidsthema’s bij innovatieklimaat zijn: (duurzame)

beperkte financiële middelen en menskracht voor

innovatie in het midden- en kleinbedrijf (mkb), sa-

acquisitie en het voorkomen van ‘drukte’ is de afge-

menwerking in de MRA, Kansen voor West, start-ups

lopen jaren - na overleg met het Netherlands Foreign

en broedplaatsen, Energy & Health Campus Petten

Investment Agency in Den Haag en het Invest in

en TerraTechnica.

Holland netwerk (met binnen de provincie de partners Amsterdam en het Ontwikkelingsbedrijf NHN)

In de periode 2016-2019 hebben PS ruim € 33 miljoen

de provinciale betrokkenheid bij acquisitieprojecten

beschikbaar gesteld voor dit onderwerp.

verminderd.
Duurzame innovatie in het midden- en kleinbeInternationalisering mkb/handelsbevordering

drijf (mkb)

Het aantal overheden, semioverheden en marktpar-

De provincie wil duurzame innovaties in het mkb

tijen dat voor het mkb handelsbevorderende activi-

bevorderen. Het mkb is een belangrijke motor van

teiten (met name handelsreizen) organiseert, is de

de economie. Financiering van innovaties is 1 van de

afgelopen jaren fors toegenomen. Dit is de reden dat

knelpunten in het mkb.

de provincie de inzet op handelsbevordering heeft teruggeschroefd. Er worden geen handelsreizen (meer)

In de afgelopen beleidsperiode is er een aantal

georganiseerd en de deelname aan Amsterdam Trade

instrumenten ontwikkeld die bijdragen aan dit doel.

is beëindigd. Bedrijven met internationaliserings-

2 van deze instrumenten richten zich puur op de

ambities worden in contact gebracht met (het juiste

financiering van innovaties door het verstrekken van

loket bij) de Rijksdienst voor Ondernemend Neder-

subsidies en leningen (de subsidieregeling mkb Inno-

land (RVO) in Den Haag en/of met het Nederlandse

vatiestimulering Topsectoren (MIT) en het Innovatie-

postennetwerk in het buitenland.

fonds Noord-Holland).

Internationale marketing

Met de MIT-regeling is in 2016 gestart met een eigen

Internationale marketing gebeurt met (digitaal)

budget van € 0,5 miljoen. Voor 2019 komt er € 2,5

marketingmateriaal over de economische clusters en

miljoen beschikbaar. Het oprichten van het Innova-

het vestigingsklimaat van Noord-Holland. Dit wordt

tiefonds Noord-Holland had een wat langere aan-

regelmatig geactualiseerd.

looptijd. Door samenwerking met een aantal kennisinstellingen, is er een gezamenlijk fondsvermogen

Internationale economische contacten

van € 21 miljoen beschikbaar. Dit wordt gebruikt om

Beleidsmatig hanteert de provincie al jaren de lijn dat

leningen te verstrekken aan ondernemers met een

er alleen inzet op de enige buitenlandse economische

innovatie in de proof-of-conceptfase. De 2 andere

zusterrelatie (provincie Shandong in China) wordt

instrumenten zijn gericht op het ondersteunen en

gepleegd, indien het Noord-Hollandse bedrijfsleven

adviseren van ondernemers. Dit zijn PIM (Program-

belangstelling toont voor zakendoen met Shandong.

ma Investeringsgereed innovatief mkb), dat specifiek

2. Een innovatief klimaat bevorderen

case en gericht is op matching met financiers, én

De vestigingsplaatsfactor ‘innovatieklimaat’ gaat

GO!-NH, het versnellingsprogramma voor innovaties

over het innoverend vermogen van de regio, en de

op het gebied van circulaire economie en duurzame

mate van en de wijze waarop kenniseconomie onder-

mobiliteit. In GO!-NH worden ideeën in een aan-

deel is van het economisch DNA van de regio. Kennis

tal maanden door middel van workshops verder

is in de moderne economie in toenemende mate een

geholpen op alle vlakken van het ondernemerschap.

productiefactor. Een regio met de kenmerken van

Vanuit zowel PIM als GO!-NH wordt doorverwezen

een hoogwaardige kenniseconomie is beter in staat

naar de provinciale financieringsinstrumenten: MIT,

om kennisintensieve bedrijven aan te trekken. Dit

Innovatiefonds Noord-Holland en het Participatie-

kan leiden tot clustervorming, specialisaties en bete-

fonds Duurzame Economie NH.

adviseert over financieringsvormen en de business

re marktkansen voor bedrijven met nicheproducten,
start-ups en scale-ups.
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Er is voor gekozen om geen specifieke financierings-

land, € 100.000,- Utrecht, € 50.000,- Flevoland,

instrumenten op te zetten voor duurzame inno-

€ 300.000,- cofinanciering vanuit EZK). De komende

vaties, maar alle instrumenten (deels) bij te laten

periode zal de HUB in de steigers worden gezet, door

dragen aan duurzaamheid. Zo is voor het program-

een geschikte uitvoeringsorganisatie te vinden, de

ma PIM een doelstelling van 50% van duurzame on-

samenwerking met de netwerkpartners te besten-

dernemers afgesproken en voor het Innovatiefonds

digen en de agenda aan te scherpen. Aansluiting bij

Noord-Holland een bedrag van € 5 miljoen gereser-

het provinciaal beleid op het gebied van mkb-finan-

veerd voor dit thema.

ciering en arbeidsmarkt en onderwijs is hierbij een
aandachtspunt.

Kansen en uitdagingen:
•

•

•

•

De huidige innovatieprogramma’s PIM en GO!-NH

Participatiefonds Duurzame Economie

hebben een beperkte looptijd. Hiermee komt de

Noord-Holland (PDENH)

continuïteit van de programma’s in het gedrang.

In 2013 is het Participatiefonds Duurzame Economie

Een keuze om de programma’s al dan niet voort

Noord-Holland BV (PDENH) opgericht. De provincie

te zetten is daarom gewenst.

is de enige aandeelhouder (100% eigenaar) van het

De koppeling met het dossier arbeidsmarkt en on-

fonds en het fonds wordt volledig gefinancierd met

derwijs. Het mkb wordt uitgedaagd te innoveren

provinciale middelen. Bij oprichting van PDENH is

door bijvoorbeeld stagiairs en jonge professionals

besloten te starten met een fonds van € 30 miljoen,

aan te trekken. Daarnaast is voor het uitvoeren

dat in 2 tranches (van € 25 miljoen en € 30 miljoen)

van technologische innovaties de juiste kennis

wordt opgehoogd tot € 85 miljoen. Het fonds richt

nodig. Goede aansluiting met onderwijs en vol-

zich op investeringen met een focus op energietran-

doende juist opgeleid personeel is van belang.

sitie, circulaire economie en duurzame mobiliteit. Dit

Het huidige innovatiebeleid heeft geen bepaalde

in de vorm van participaties, reguliere en converteer-

focus. De instrumenten richten zich op het mkb

bare leningen.

in het algemeen (de MIT staat bijvoorbeeld open

In 2018 hebben PS het fondsvermogen van PDENH

voor vrijwel alle topsectoren) naast duurzaam-

opgehoogd met de 2de tranche (€ 25 miljoen) tot een

heid (circulaire economie, duurzame mobiliteit

totaal van € 55 miljoen, nadat alle daartoe afgespro-

en energietransitie in het bijzonder). Het kan

ken mijlpalen door het fonds waren behaald. Een

wenselijk zijn voor de herkenbaarheid en de effec-

direct gevolg van ophoging van het fondsvermogen

tiviteit om meer te focussen, bijvoorbeeld op de

is een verhoging van de jaarlijkse beheervergoeding

duurzaamheidsthema’s.

voor het fondsmanagement (die vergoeding is voor

Andere knelpunten naast financiering waar

een deel direct gekoppeld aan het fondsvermogen).

mkb’ers en start-ups tegenaan kunnen lopen, is
het gebrek aan een eerste klant (de ‘launching

Samenwering in de MRA

customer’), het opstarten van pilots, regelgeving,

Voor het bestuurlijk overleg van Platform Economie

arbeidsmarktvraagstukken en digitalisering.

MRA is de gedeputeerde Economische Zaken lid. De
MRA heeft in 2016 de Ruimtelijk-economische Actie-

Smart Industry-agenda

agenda 2016-2020 vastgesteld. De hierin opgenomen

De afgelopen periode is op landelijk niveau de Imple-

activiteiten zijn voor een groot deel uitgevoerd en

mentatieagenda Smart Industry 2018-2021 vast-

de agenda is gemonitord. Per actie waren bestuur-

gesteld. In de Noordvleugel (Flevoland, Utrecht en

ders uit de regio aangewezen als bestuurlijk trekker.

Noord-Holland) is dit uitgewerkt door de 3 provincies

Bij veel van deze acties was een gedeputeerde uit

in het document ‘Smart Industry HUB Noordwest’.

Noord-Holland betrokken. De acties op het gebied

De HUB gaat actief het mkb ondersteunen met het

van economische ontwikkeling (voor de pijler Plat-

informeren over en implementeren van Smart Indus-

form Economie) hadden onder meer betrekking op

try-vraagstukken.

start-ups, de Amsterdam Economic Board, arbeids-

Met de uitvoering hiervan is een budget van

markt & onderwijs en datacenters.

€ 600.000,- gemoeid (€ 150.000,- Noord-Hol-
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Kansen voor West

voor diagnostiek en therapie gegarandeerd.

Kansen voor West is een samenwerking op gebied

ECN.TNO verricht onderzoek op het gebied van zon-

van innovatie voor landsdeel West (provincies

ne-energie, windenergie, biomassa, energiebesparin-

Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht).

gen en duurzame energiesystemen.

Deze samenwerking is opgericht om innovatiebeleid
en -projecten te kunnen uitvoeren met de middelen

Vanaf 2019 worden er grote investeringen gedaan in

die vanuit de EU via de EFRO (Europees Fonds voor

de onderzoeksinfrastuctuur in een Carnot Lab, Sus-

Regionale Ontwikkeling) op landsdeelniveau be-

tainable Biofuels Technology Lab, een Electochemi-

schikbaar zijn. Kansen voor West stelt hiervoor een

cal Lab en Solar Energy Lab. De investeringen worden

strategie en een uitvoeringsprogramma vast.

gedaan vanuit subsidies die door EZK en de provincie
Noord-Holland (voor het Solar Lab) beschikbaar zijn

Start-ups en broedplaatsen

gesteld. Vanuit het Kansen voor West-programma

Voor het thema startups en broedplaatsen zijn de

is in januari 2019 € 6,8 miljoen voor het FIELD-LAB

Metropoolregio Amsterdam en de Amsterdam Eco-

toegekend. Dit initiatief wordt een broedplaats voor

nomic Board (de gedeputeerde Economische Zaken

ontwikkeling van nucleaire geneesmiddelen.

is lid) belangrijke partners van de provincie in de
uitvoering. De board speelt een belangrijke rol bij het

De ontwikkeling van de Energy & Health Campus zal

versterken van het innovatieklimaat in de provincie.

als fysieke locatie een bijdrage leveren aan de samen-

Samenwerkingsverbanden bij dit thema zijn Amster-

werking tussen het bedrijfsleven en hbo-onderwijs

dam Smart City, Campus Amsterdam en Techport.

via TerraTechnica. Naast deze samenwerking wordt

Daarnaast heeft de provincie Start-up in Residence

er ook samengewerkt via Tech@connect.

uitgevoerd. Met dit project kreeg een groep startups
een fysieke werkplek op het Houtplein en begelei-

TerraTechnica

ding voor hun project.

Zie bij Verbeteren aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt onder veerkrachtige arbeidsmarkt.

Energy & Health Campus
Samen met regionale partners werkt de provin-

Uitstekende digitale infrastructuur

cie aan een campus van internationale allure op

Bij de vestigingsplaatsfactor ‘digitale infrastructuur’

het thema energie en gezondheid in de Kop van

gaat het primair om de beschikbaarheid van breed-

Noord-Holland. De provincie Noord-Holland werkt

bandinternet als randvoorwaarde voor de vestiging

hiervoor samen met NRG/ECN, Stichting Voorberei-

en operatie van bedrijven.

ding Pallas-reactor, Staatsbosbeheer, de gemeente

Voor de periode 2016-2019 hebben PS € 600.000,-

Schagen en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland

beschikbaar gesteld voor dit onderwerp.

Noord. Het ministerie van EZK ondersteunt deze
ontwikkelingen. De Energy & Health Campus is 1 van

In de afgelopen collegeperiode is onderzocht hoe

de projecten uit het programma ‘De Kop Werkt!’. De

breedband voor de hele provincie beschikbaar kan

provinciale bijdragen aan het ontwikkelen van de

komen. Hieruit blijkt dat vooral het buitengebied

Campus worden gedekt via het programmabudget.

verstoken bleef van snel internet. De aanleg van
glasvezel met overheidssteun in heel de provincie

De plannen van NRG en PALLAS voor de bouw van

bleek financieel niet haalbaar en vanwege de regels

het Nuclear Health Centre vormen de kern van de

voor staatssteun ook niet toegestaan. Daarop is een

nieuwe opzet van het Health-cluster op de on-

breedbandstrategie opgesteld die steun biedt in de

derzoekslocatie Petten. Met het inrichten van dit

‘witte buitengebieden’ en bestaat uit het faciliteren

nucleair medische innovatiecentrum kunnen NRG en

en financieel steunen van kansrijke lokale glasvezel

PALLAS zich verder specialiseren in onderzoek naar

initiatieven met een garantstelling. Met deze steun

(nieuwe) medische isotopen. In de aanloop naar de

zijn lokale initiatieven verder op weg geholpen en

bouw van de PALLAS-reactor is hiermee de ontwikke-

bij 2 daarvan zal met een garantstelling glasvezel

ling en leveringszekerheid van nucleaire medicijnen

worden aangelegd.

137

g. Economische zaken, Landbouw en Visserij | Overdrachtsdossier 2019

Bijlage 1

Tijdens de rit is de markt op gang gekomen en kun-

die zich ergens willen vestigen. Een veelzijdige, hoog-

nen veel initiatieven het inmiddels zonder steun van

waardige en flexibele arbeidsmarkt is een belangrijke

de provincie doen. In samenwerking met marktpar-

kracht voor de concurrentiepositie van een regio.

tijen zullen zij in de komende jaren nog veel meer

Beleidsthema’s bij dit onderdeel zijn: aansluiting

adressen in het buitengebied gaan ontsluiten. Nu

onderwijs op arbeidsmarkt, van werk naar werk, en

heeft meer dan 75% van de percelen in het buitenge-

inclusieve arbeidsmarkt.

bied zicht op een glasvezelaansluiting. De resterende
percelen in het ‘witte buitengebied’ wil de provincie

Voor de periode 2016-2019 hebben PS € 2,6 miljoen

via vast-draadloos internet laten ontsluiten. Deze

beschikbaar gesteld voor dit onderwerp.

techniek volstaat totdat ook daar glasvezel kan

In het college 2016-2019 was dit onderwerp onderge-

worden aangelegd.

bracht bij de portefeuille Onderwijs en Arbeidsmarkt.
Hiervoor is tot eind 2019 de Uitvoeringsagenda

Op een interactieve kaart op de provinciale website

Arbeidsmarkt 2016-2019 vastgesteld.

zal het actuele resultaat bijgehouden worden. Deze
kaart zal te vinden zijn onder het thema digitale

Verbeteren aansluiting onderwijs op arbeids-

bereikbaarheid.

markt
De arbeidsmarkt verkrapt steeds verder door de

De beschikbaar gestelde € 600.000,- is vrijwel ge-

economische groei. In steeds meer sectoren is

heel besteed aan het begeleiden van lokale initiatie-

sprake van een kwantitatieve en/of een kwalitatieve

ven en extern advies.

mismatch. De provincie werkt via de samenwerking tussen bedrijven en mbo- en hbo-scholen aan

Data-infrastructuur

actueel en innovatiegericht opleiden tot benodigd

De data-infrastructuur, waar datacenters deel van uit-

vakmanschap op de arbeidsmarkt.

maken, wordt steeds belangrijker voor het benutten

•

Mbo-campus:

van economische kansen, dan wel voor het behoud

De focus heeft gelegen op mbo-techniek, omdat

van onze internationale concurrentiepositie. Zo is een

de vraag van de markt daarin het meest manifest

kwart van het BNP afhankelijk van een goed functio-

is. Resultaat is inmiddels meer dan 20 techniek-

nerende data-infrastructuur. Met het snel groeiende

campussen, die onderling ook steeds meer verbon-

dataverkeer groeit ook de behoefte aan datacenters.

den zijn in een provinciale mbo campusstructuur.

Echter, vanwege het hoge energieverbruik van deze

Een uitdaging is het verduurzamen van deze cam-

datacenters en ook de groeiende energievraag van

pusstructuur (zie ook de midtermrapportage). De

andere functies zijn er steeds minder plekken waar

verwachting is dat met name rond het stimuleren

deze datacenters zich kunnen vestigen omdat de

van een ZaanCampus met een focus op food- en

elektriciteitsvoorziening op meerdere plekken onvol-

procestechnologie nog enig maatwerk nodig is.

doende is. Daarom is in REOS-verband een routekaart

Hiervoor is vooralsnog aansluiting gevonden op
de Regiodeal Zaan-IJ-oever.

naar een Nationale Ruimtelijke Strategie Datacenters
opgesteld en zoekt de provincie in MRA-verband

•

Werkambassadeur

naar mogelijkheden om datacenters op strategische

De provincie heeft een werkambassadeur om de

plekken te faciliteren (gebruik makend van duurzaam

verbetering van de aansluiting van het onderwijs

opgewekte energie) en de restwarmte van deze data-

op de arbeidsmarkt aan te jagen. Tussentijdse

centers te benutten.

evaluatie heeft uitgewezen dat er meerwaarde is
in deze onafhankelijke, verbindende en aan-

3. Een veerkrachtige arbeidsmarkt
bevorderen

jagende functie. Omdat de technologische en

De vestigingsplaatsfactor ‘arbeidsmarkt’ gaat over

zich steeds verder versnellen liggen er voor een

de beschikbaarheid van (kwantitatief en kwalita-

nieuwe coalitieperiode ook voor een werkam-

tief) voldoende personeel. De beschikbaarheid van

bassadeur nieuwe uitdagingen. Met name de

arbeid is 1 van de klassieke productiefactoren van de

energietransitie en de aansluiting van de arbeids-

economie en is een basisvoorwaarde voor bedrijven

markt daarop vraagt extra aandacht.

digitaliseringsontwikkelingen op de arbeidsmarkt
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TechniekRaad

is een regiodekkende structuur van vraag en aanbod

5 jaar is de TechniekRaad-NH actief, gefaciliteerd

voor bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden

door 4 brancheorganisaties. Door de verdergaan-

in ontwikkeling. De provincie Noord-Holland is,

de technologisering en digitalisering verandert

naast vele anderen, partner in het HoS. Karakter van

ook de achterban van de brancheorganisaties:

het HoS is experimenteren en leren van de trajecten

steeds meer bedrijven zijn niet alleen ‘metaal’, of

en projecten die zijn ingebracht.

bouwer dan wel installatiewerkers, maar meer en

•

meer een combinatie van alles. De aanpak van be-

Sinds 2018 is er een regionaal Skillsakkoord. Het

nodigd human capital per branche lijkt daarmee

Skillsakkoord is bedoeld om bij te dragen aan het

ook steeds meer achterhaald. Het is daarom een

HoS. Daarnaast is de provincie trekker van een zoge-

uitdaging de Techniekraad tot een platform te

naamde innovatiedeal. Doel is het bevorderen van

maken voor de gehele sector techniek.

intersectorale mobiliteit, betaalbaarheid van om- en

TerraTechnica

bijscholing en bevorderen van zelfregie op een leven

Specifiek voor Noord-Holland Noord wordt inge-

lang ontwikkelen voor iedereen.

zet op versteviging van de samenwerking tussen
bedrijfsleven en het hbo-onderwijs. Daarvoor

Bevorderen van inclusieve arbeidsmarkt

is TerraTechnica opgericht, met een focus op

Gelijktijdig met een steeds krapper wordende

toepassing van duurzame energie-innovaties.

arbeidsmarkt, blijft een groot deel van de potentiële

Hiermee wordt voor studenten aantrekkelijk en

beroepsbevolking aan de zijlijn staan. Als dat langer

onderscheidend onderwijs in de praktijk van de

dan 3 jaar duurt vragen zij van zowel bedrijven als

technische bedrijven in NHN gerealiseerd. Met

gemeenten een grotere inzet om hen arbeidsfit te

alle betrokken partijen is tot minimaal 2023 een

krijgen en te houden. De provincie Noord-Holland

convenant afgesloten om TerraTechnica verder

is met dit thema bezig door het ondersteunen van

te ontwikkelen. Het is de uitdaging om deze

projecten als New West AirExpress, Infrabindt, de uit-

samenwerking te versterken onder meer door,

fasering 200-banenplan jeugdzorg en het sectorplan

met alle partners, bij Inholland binnen 2 jaar een

Noord-Holland Noord. Ook de invulling van ‘social re-

Centre of Expertise Duurzame Energie Innovaties

turn’ op onze opdrachten levert de nodige kennis op.

op te zetten.
•

Innoveren dicht bij het beroepsonderwijs

Uitdagingen zijn inbedding van nu nog ‘losse’ projec-

In een aantal mbo-campussen is inmiddels, naar

ten in de triple helix van de campusstructuur en bin-

voorbeeld van Techport, een programmalijn

nen de bestaande campussen aanjagen dat zij ook

innoveren in de techniek ontwikkeld. Bij Techport

de ondersteuning van inclusiviteit bij de aangesloten

heeft het opstarten van een Fieldlab Smart

bedrijven verder ontwikkelen.

Maintenance EFRO-cofinanciering verkregen.
kan volgens bedrijven in het technische veld niet

4. Een duurzame agrosector behouden en
versterken

vroeg genoeg beginnen, dus bij voorkeur al in het

De agrosector heeft een aanzienlijk economisch be-

onderwijs.

lang, met name op het gebied van export en innova-

Het opbouwen van innovatieve praktijkkennis

tie. Zo is het cluster van de bloemenveiling bij GreenVersnellen van werk naar werk

port Aalsmeer de grootste handelshub voor bloemen

De mobiliteit in werk en tussen banen wordt meer en

in de wereld. Daarnaast heeft de sector een grote

meer bepaald door het beschikken over (technisch)

ruimtelijke impact op Noord-Holland. 60% van het

vakspecialisme en digitale vaardigheden. Zowel

oppervlak van Noord-Holland is gerelateerd aan de

bedrijven als werknemers bereiden zich hier nog lang

agrosector. In Nederland zijn de clusters Tuinbouw

niet altijd goed op voor. Hierdoor dreigt een deel van

& Uitgangsmaterialen en Agri & Food benoemd als

de beroepsbevolking onvoldoende arbeidsfit te zijn

topsectoren. Noord-Holland is daarin een belangrijke

om mee te draaien op de arbeidsmarkt.

speler met onder andere twee greenports. Met name
op het gebied van duurzaamheid en vernieuwing

Binnen de MRA bestaat de House of Skills (HoS). Dit

liggen er opgaven en/of kansen.
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Beleidsthema’s bij dit onderwerp zijn: Greenport

andere de landbouwvisie van minister Schouten en

Aalsmeer, Greenport Noord-Holland Noord, Agri &

het Klimaatakkoord.

Food MRA, Seed Valley en Visserij.
Greenport Aalsmeer
Voor de periode 2016-2019 hebben PS € 16,6 miljoen

De Greenport Aalsmeer is het cluster van bedrij-

beschikbaar gesteld voor dit onderwerp.

vigheid (productie, logistiek, handel) en kennis
(onderzoek en onderwijs) op het gebied van sierteelt

Greenports algemeen

in en rond Aalsmeer. Qua directe en indirecte

Een ‘greenport’ is een groot tuinbouwcluster, waarin

werkgelegenheid is het cluster vergelijkbaar met de

planten, bomen, bollen, bloemen en groenten

Mainport Schiphol. Daarnaast is het een samen-

worden geproduceerd en verhandeld. Het groot-

werkingsverband tussen provincie, gemeenten,

ste deel van de productie gebeurt in kassen (de

kennisinstellingen, scholen en het bedrijfsleven in de

glastuinbouw), maar een belangrijk deel ook in de

sierteeltsector.

open lucht; vooral de bollenteelt en boomsierteelt.
In Nederland kennen we 6 greenportclusters. Binnen

Greenport Aalsmeer werkt op basis van de Ruimte-

de provincie Noord-Holland liggen er 2: Greenport

lijke Visie Greenport Aalsmeer (2015) en Uitvoerings-

Noord-Holland Noord en Greenport Aalsmeer. De

programma. Op basis daarvan worden projecten

provincie is 1 van de financiers van de greenports.

ondersteund als:
•

aanleg aftakking OCAP CO2-leiding

De afgelopen jaren zijn binnen Noord-Holland de

•

opschaling gelijkspanning

Meerjarenprogramma’s van de greenports uitge-

•

ontsluitingsweg

voerd langs de thema’s: Bodem & Water, Agri &

•

onderzoek warmte/koude-uitwisseling met datacenter op Schiphol Trade Park

Voeding & Gezondheid, Ruimte & Leefomgeving,
Onderwijs & Arbeidsmarkt, Internationale agenda,
Energie, Bovenregionale samenwerking en Kennis &

Greenport Noord-Holland Noord

Innovatie. Er zijn diverse projecten opgestart, onder

Greenport Noord-Holland Noord is 1 van de meest

andere: Evergreen (vitale bodem), vruchtbare kring-

veelzijdige agrifoodregio’s van Nederland. Naast (glas)

loop, zeewier en voeding & gezondheid. Ten aanzien

tuinbouw heeft deze regio een belangrijk (zaad)ver-

van innovatie is samen met de Amsterdam Green

edelingscluster en een enorme variëteit aan groenten,

Campus een door EFRO gefinancierd innovatiepro-

aardappelen (akkerbouw en groenteteelt), bollen

gramma Green Innovation Cluster gestart, waaraan

en fruit. Noord-Holland Noord is ook een belangrijke

de greenports op dit moment uitvoering geven.

leverancier van vlees en zuivel (melk en veehouderij).

Landelijk is de verklaring ‘Impulsagenda Greenports

In de uitvoeringsagenda van de greenport zijn regi-

3.0’ ondertekend tijdens het zogenaamde Beraad

onale opgaven en programma’s vastgelegd. Actuele

van Boskoop. In 2018 heeft dit geleid tot een nieuwe

projecten waarbij de provincie is betrokken zijn

landelijke publiek-private netwerkstructuur

onder meer:

Greenports Nederland naar model van de

•

Altongebied: Het sluiten van een gebiedsakkoord

Noord-Hollandse Greenports. Hiervoor is een

over onderwerpen als het creëren van ruimte voor

landelijke Green Board (stuurgroep) opgericht en

de glastuinbouw, bedrijfsverplaatsingen vanuit

een dagelijks ad interim bestuur. Voor 6 transitie-

het buitengebied naar Alton, een toekomstbesten-

lijnen worden de programmalijnen uitgewerkt tot

dige energievoorziening en duurzame warmte-

een uitvoeringsagenda 2019-2022 en worden er be-

voorziening, aanleg van glasvezel en het optimaliseren van de bereikbaarheid van het gebied.

stuurlijke transitietafels ingericht. Begin maart 2019
wordt er een tuinbouwakkoord getekend door het

•

Het Grootslag: Aanleg van een glasvezelnetwerk

tuinbouwnetwerk verenigd in Greenports Nederland

de aanleg van 4 aardwarmteputten om aard-

samen met de minister van LNV. Het tuinbouw

warmte te leveren aan de ondernemers in Het

akkoord is een eerste uitvoeringskader van onder

Grootslag.
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Agri & Food MRA

Seed Valley

Agri & Food is één 1 de topsectoren in Nederland én

Met zaadveredeling behoort Nederland tot 1 van de

in de MRA. Binnen de MRA heeft Agri & Food een

wereldmarktleiders. Deze unieke en innovatieve sec-

belangrijke economische waarde. Er is binnen de

tor is dan ook van grote economische waarde voor

MRA een grote concentratie van mkb-bedrijven,

Nederland. De Noord-Hollandse zaadbedrijven zijn

van lokaal tot internationaal opererend. Direct is dit

verenigd in stichting Seed Valley, een internationaal

goed voor ruim 30.000 arbeidsplaatsen.

centrum voor plantenveredeling en zaadtechnologie.
Tientallen innovatieve bedrijven zijn hier gevestigd

De inzet vanuit de provincie richt zich op de samen-

die betere tuinbouwzaden ontwikkelen voor de

werkende netwerken. Samenwerkende netwerken

groente- en sierbloementeelt. Seed Valley is onder-

zijn onder andere: Voedsel Verbindt, Groen Kapitaal,

deel van de Greenport Noord-Holland Noord.

FCMRA, greenports en het Deltaplan herstel biodiversiteit op het platteland. Daarin kan de provinciale

Visserij

rol verschillen van kaderstellend, resultaatgericht,

Noord-Holland neemt deel aan het Bestuurlijk

netwerkend tot participatief op thema’s zoals:

Platform Visserij (de provincie Zeeland is voorzitter).

1. impact op het milieu en de omgeving

Hierin komen onderwerpen aan de orde waar de pro-

2. (her)verbinden van consumenten met voedsel

vincie vooral op lobbyt richting Europese Commissie

(stad-land)
3. gezondheidssysteem van curatief naar preventief

en het Rijk, met als actuele zaken de Brexit & visserij,
aanlandplicht en de toelating van pulsvisserij. De provincie heeft geen rol in deze onderwerpen maar wel

Voedsel verbindt

belangen ten aanzien van de regionale economie.

Vanuit het netwerk van Agri & Food is het manifest
de uitvoeringsagenda Voedsel Verbindt staat eind

5. Europese landbouwprojecten
cofinancieren

februari 2019 gepland. De thema’s die in de uit-

De provincie heeft een belangrijke rol in het Gemeen-

voeringsagenda aan de orde komen zijn: gezonde

schappelijk Landbouwbeleid (GLB), met name de

voeding, voedsellandschappen, data, arbeidsmarkt

Europese landbouwfondsen. Het GLB is gericht op

& onderwijs, circulaire economie en voedselstromen

duurzame landbouw en plattelandsontwikkeling.

& logistiek.

Zie ook Gemeenschappelijk Landbouwbeleid bij

Natuurinclusieve landbouw

Europa.

TBO’s, LTO Noord, MNH, Greenport NHN en de

De huidige periode POP3 loopt tot 2020. De nieuwe

provincie Noord-Holland werken samen om invulling

periode start 2021. Hiervoor wordt de komende 2

te geven aan het landelijke Deltaplan voor herstel

jaar een Nationaal Strategisch Plan opgesteld (NSP)

biodiversiteit op het platteland. Naast biodiversiteit

waarin IPO en LNV samenwerken, met name gericht

is hierin ook aandacht voor bodemvruchtbaarheid,

op klimaat, energie, circulaire landouw en biodiver-

waterkwaliteit en -kwantiteit en het sluiten van

siteit en water. Voor de huidige periode draagt de

kringlopen.

provincie bij aan de programmering POP3, uitvoe-

Natuurinclusieve landbouw sluit aan op de provin

ringskosten en cofinanciering van projecten.

ciale omgevingsvisie en krijgt uitwerking in 1 van

Het EU-budget voor NH is geraamd op circa € 54

haar programma’s. Naast de regionale uitwerking

miljoen voor 2015-2020. Er is € 12,4 miljoen voor cofi-

van het deltaplan biodiversiteit, heeft de provincie

nanciering en uitvoeringskosten. Daarnaast dragen

een living lab Natuurinclusieve landbouw gefinan-

ook andere partijen bij aan de cofinanciering. Voor de

cierd. Ook zijn er diverse initiatieven die de provincie

nieuwe periode verwachten we dat een vergelijkbaar

ondersteunt. Een paar voorbeelden hiervan zijn:

bedrag nodig zal zijn.

‘Voedsel Verbindt’ ondertekend. De lancering van

Green Deal Natuurinclusieve landbouw in het onderwijs, Greenbase, NLG, BIO-NH, Bodemcoaches en

Uitdagingen komende periode

Vruchtbare Kringloop.

Leegstand en transformatie in breder
verband benaderen
Leegstand en verouderd aanbod van vastgoed speelt
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in verschillende segmenten: kantoren, bedrijventer-

de komende jaren zal de samenwerking versterkt

reinen, agrarische bebouwing, kerken, detailhandel

moeten worden. Dat kan gebeuren door verdere

et cetera. Het is de grote uitdaging om dit niet apart

campusontwikkeling (bijvoorbeeld de Zaancampus).

aan te pakken maar juist in samenhang en met de

Die versterking is ook nodig voor voldoende en goed

ervaringen vanuit HIRB en instrumenten zoals Loods

geschoold personeel voor de energietransitie (denk

Herbestemming, Programmabureau Herstructurering

aan Terra Technica).

en regionale afspraken. Binnen dit geheel is specifieke
aandacht voor de vitalisering van verblijfsrecreatie op

Agrosector

zijn plaats, omdat het inzicht in de problematiek en

Door klimaatverandering en de snelgroeiende

het effect op het toeristisch aanbod steeds duidelijker

wereldbevolking staat het zogeheten agrocomplex

wordt. Dit vraagt om actief beleid, mogelijk (deels) in

onder druk. Het tegengaan van en inspelen op kli-

de vorm van een regeling zoals de HIRB.

maatverandering vraagt naast de maatschappelijke
opgaven rond gezondheid en biodiversiteit namelijk

Invest-NL

om verregaande verduurzaming van productieketens

In 2019 (Q2) zal Invest-NL als staatsdeelneming van

en het inbouwen van circulariteit.

start gaan. Invest-NL is een landelijk investeringsfonds voor investeringen in ondernemingen op

Klimaatakkoord

het gebied van energietransitie en andere maat-

Het Klimaatakkoord betreft ook landbouw (en

schappelijke transitieopgaven. Invest-NL krijgt een

landgebruik)maatregelen die moeten leiden tot

investeringskapitaal van € 2,5 miljard (rijksbudget).

een lagere CO2-uitstoot. De maatregelen in dit

Het Platform Economie heeft in 2018 besloten een

akkoord zullen de komende decennia verregaande

kwartiermaker aan te stellen om voor de MRA en de

consequenties hebben voor de inrichting van onze

rest van de provincie de oprichting van een regio-

leefomgeving. De Regionale Energiestrategie (RES)

naal loket richting Invest-NL Plus bijbehorend fonds

gaat hierin een belangrijke rol spelen.

voor cofinanciering te versnellen. Met een dergelijk
loket kan de regio goed inspringen op de komst van

Landbouwvisie Schouten

Invest-NL en kunnen ondernemingen uit Noord-Hol-

Recentelijk heeft minister Schouten van het ministe-

land beter gebruik gaan maken van de beschikbare

rie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit haar

middelen.

visie voor de toekomst van de landbouw uiteenge-

Innovatie in het mkb

zet. De visie hanteert 2030 als streefdatum voor het

Goede koppeling tussen de dossiers innovatie in het

behalen van de doelen. De 1ste stap hiernaar toe is

mkb en arbeidsmarkt en onderwijs. Het mkb wordt

dat overheid en maatschappelijke partijen medio

uitgedaagd te innoveren door bijvoorbeeld stagiairs

2019 afspraken maken over de resultaten die de

en jonge professionals aan te trekken. Daarnaast is

komende jaren bereikt moeten worden, hoe deze ge-

voor het uitvoeren van technologische innovaties de

meten gaan worden en welke inzet dat van eenieder

juiste kennis nodig. Goede aansluiting met onderwijs

vraagt.

en voldoende juist opgeleid personeel is van belang.
mkb’ers en start-ups lopen tegen een aantal zaken

IBP

aan: het gebrek aan een eerste klant (de ‘launching

Op 14 februari 2018 hebben het Rijk, gemeenten, pro-

customer’), het opstarten van pilots, regelgeving,

vincies en waterschappen een akkoord gesloten om

arbeidsmarktvraagstukken en digitalisering.

samen een aantal grote maatschappelijke opgaven
aan te pakken. Dit ‘Interbestuurlijk Programma’ (IBP)

Arbeidsmarkt & Onderwijs

wordt de komende tijd nader uitgewerkt en uitge-

In de afgelopen jaren hebben partners in het

voerd. De opgaven die centraal staan, in relatie tot

A&O-netwerk (scholen, bedrijven en samenwerkings-

agrifood, zijn ‘samen aan de slag voor het klimaat’ en

verbanden) veel geïnvesteerd in de samenwerking

‘naar een vitaal platteland’.

zodat arbeid en scholing beter op elkaar aansluiten
en toekomstgericht zijn. De provincie heeft daarbij

Provinciale rol en instrumenten

ook veel geïnvesteerd in de netwerkvorming. Voor

De regionale economie is 1 van de 7 kerntaken van

142

g. Economische zaken, Landbouw en Visserij | Overdrachtsdossier 2019

Bijlage 1

provincies, volgens Kompas 2020. Als middenbe-

•

stuur tussen Rijk en gemeenten heeft de provincie

•

een natuurlijke rol als bemiddelaar. Bijvoorbeeld
door partijen of initiatieven met elkaar te verbinden,

Actieagenda circulaire economie
Samenwerkingsagenda provincie Noord-Holland
en Den Helder

door samenwerkingsverbanden op te zetten of geza-

Financiën

menlijke visies of programma’s te maken. Instrumen-

De tabellen op de volgende pagina zijn een uitsnede

ten daarbij zijn de financiering van en participatie in

uit de begroting 2019 van de operationele doelen die

samenwerkingsverbanden, onderzoeken, enzovoort.

betrekking hebben op Economie. In de tabellen zijn

Daarbij kunnen we de rol van partner of opdrachtge-

de saldi opgenomen van baten en lasten per jaar.

ver krijgen in de uitvoering van projecten of bijvoor-

Voor de reserves geldt dat hier alleen het saldo van

beeld een gezamenlijke lobby richting Rijk of Europa.

de geplande stortingen en onttrekkingen per jaar

Een bijzondere vorm daarin zijn de ontwikkelings-

zijn weergegeven.

bedrijven als SADC, RON en Ontwikkelingsbedrijf
Noord-Holland Noord.

Belangrijkste bestuurlijke
overleggen

Ook hebben we vaak de rol van beleidsontwikke-

Platform Economie van de MRA

laar. Het gaat dan om het formuleren van visies en

•

Bestuurlijk overleg van onder meer de portefeuillehouders economie in de MRA

het opstellen van uitvoeringsprogramma’s voor
onderwerpen met een zekere maatschappelijke

•

Amsterdam Economic Board

urgentie. Voorbeelden daarvan zijn de visies van de

•

Bestuurlijk Afstemmingsoverleg Noord-Holland
Noord

provincie op circulaire economie en detailhandel
en programma’s als de Westas en de Actieagenda

•

Plabeka (Platform voor Bedrijven en Kantoren)

circulaire economie. De rol van beleidsontwikkelaar
resulteert soms ook in stimuleringsinstrumenten als

Veerkrachtige arbeidsmarkt

subsidieregelingen, prijsvragen en aanjagers. Voor-

•

Platform Economie MRA

beelden daarvan zijn de HIRB-regeling, de prijsvraag

•

Bestuurlijk Afstemmings Overleg Noord Holland
Noord

vanuit de HIRB, de innovatie-instrumenten als PIM,
Innovatiefonds Noord-Holland en Participatiefonds

•

Landelijke regiegroep Techniekpact

Duurzame Economie Noord-Holland.

•

Landsdeel NoordWest Techniekpac

Tot slot heeft de provincie soms de rol van rege-

•

TechniekRaad Noord-Holland

laar in het economisch domein. Voorbeelden van

•

Stuurgroep Techport

instrumenten daarbij zijn de Omgevingsverordening

•

Stuurgroep TerraTechnica

(bijvoorbeeld vastleggen regels voor werklocaties en
detailhandel), convenanten (bijvoorbeeld conve-

Den Helder

nanten voor programmering van werklocaties in

Tripartite Overleg Port of Den Helder (TOP)

Noord-Holland Noord) en de instelling van de regio-

2 keer per jaar vindt er een strategisch bestuurlijk

nale adviescommissies detailhandel.

overleg tussen de provincie en de gemeente Den

Beleidsdocumenten

Helder plaats over de samenwerkingsagenda en de
(uit te werken) werkagenda. Dit bestuurlijk overleg

Voor het economisch beleid zijn de belangrijkste

bestaat uit 2 gedeputeerden en 2 wethouders en

beleidsdocumenten:

staat onder voorzitterschap van de burgemeester

•

Strategisch Beleidskader Economie

van Den Helder.

•

Uitvoeringsagenda Economie 2016-2019

•

Uitvoeringsagenda Arbeidsmarkt 2016-2019

Greenport Aalsmeer

•

Midtermrapportage Uitvoeringsagenda Arbeids-

•

Greenport Aalsmeer

marktbeleid Noord-Holland

•

Stuurgroep Greenport Aalsmeer

•

Detailhandelsbeleid 2015-2020

•

BO Duurzaamheid Greenport Aalsmeer

•

Ontwikkelingsperspectief circulaire economie

•

BO Ruimte Greenport Aalsmeer
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Saldo baten en lasten per jaar
OD

Naam operationeel doel

2019

2020

2021

2022

2023

5.3.1

Ruimtelijk vestigingsklimaat verbeteren

4059

78

-1892

-1892

-1892

5.3.2

Een innovatief klimaat bevorderen

9558

4887

4887

4887

1887

5.3.3

Een veerkrachtige arbeidsmarkt bevorderen

1982

337

307

307

307

5.3.4

Een duurzame agrosector behouden en versterken

11103

1251

1251

1251

het

5.3.5

Europese landbouwprojecten cofinancieren

1984

3087

1537

1137

622

Eindtotaal

28686

9640

6090

5690

2175

Bedragen X € 1.000 en een positief bedrag (bijv. 100) is een uitgave/tegenvaller en een negatief bedrag (bijv. -100) is
een inkomst/meevaller. De bedragen zijn inclusief capaciteitskosten per OD.
Saldo stortingen en onttrekkingen aan reserves
OD

Naam Reserve

5.3.1

Reserve Herstructurering bedrijventerreinen

5.3.2

Reserve MKB

2019*

2020

2021

2022

773

-1970

0

0

2023
0

-208

0

0

0

0

5.3.4

Reserve Duurzame Landbouw

4546

0

0

0

0

5.3.5

Reserve Europese proj. Landbouwsubsidies

-1650

-2750

-1450

-1050

-535

Eindtotaal

3461

-4720

-1450

-1050

-535

Bedragen X € 1.000 en een positief bedrag (bijv. 100) is een uitgave/tegenvaller en een negatief bedrag (bijv. -100) is
een inkomst/meevaller. Een negatief bedrag betekent meer onttrekkingen dan stortingen aan de reserve.

Greenport Noord-Holland Noord

•

Klimaattafel Glastuinbouw

•

Stuurgroep Greenport Noord-Holland Noord

•

Stuurgroep HOT

•

Stuurgroep Alton

•

BO Greenports Noord- en Zuid-Holland

•

BO green Deal CO2

Visserij
Agri & Food MRA

•

Regiegroep IJsselmeer Visserij

•

•

Overleg Herstructurering IJsselmeer Visserij

Stuurgroep MRA Agri Food

Seed Valley

Overig

•

•

IPO BAC VP

•

IPO BAC REE

Greenports Nederland

•

BO Landbouw provincies landsdeel West en LTO NL

•

Green Board

•

BO bestuur LTO Noord

•

DB

•

Landelijk Milieu Platform Bollen

Bestuursvergadering Seed Valley
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Inleiding
In Nederland willen we in 2050 de uitstoot van CO2 met 95% verminderd hebben. Om dat te bereiken,
moet er veel gebeuren. Ook in Noord-Holland. Hiervoor is een energietransitie nodig. De provincie
werkt daar samen met de inwoners, bedrijven, woningcorporaties, gemeenten, het Rijk en tal van
andere partijen aan.

Klimaatakkoord

trie, Gebouwde omgeving, Mobiliteit, Landbouw en

In 2015 zijn in Parijs 195 landen akkoord gegaan met

landgebruik. Aan elke tafel namen naast brancheor-

een internationaal verdrag om de opwarming van de

ganisaties vertegenwoordigers deel van decentrale

aarde tot maximaal 2 graden Celsius te beperken en

overheden en maatschappelijke organisaties. Het

liefst tot niet meer dan 1,5 graad. Hiervoor moeten

IPO nam aan vrijwel alle tafels deel via 1 of 2 gede-

de emissies van de verschillende broeikasgassen in

puteerden namens de provincies. Samen vormden

2050 tot vrijwel nul worden teruggebracht. CO2 -

zij de kerndelegatie. Inhoudelijk werd de inbreng

dat vooral vrijkomt bij de verbranding van fossiele

voorbereid via de Beleidsadviescommissies (BAC’s).

brandstoffen, maar ook bij ontbossing - is hiervan de

Noord-Holland was bestuurlijk vertegenwoordigd

belangrijkste.

aan enkele subtafels (NZKG, glastuinbouw en elek-

Het Klimaatakkoord waaraan Nederland nu werkt,

trisch rijden) maar niet aan de landelijke hoofdtafels.

dient om invulling te geven aan de (Europese) ver-

Op 10 juli 2018 werd het Voorstel voor hoofdlijnen

plichtingen die uit het akkoord van Parijs voortvloei-

van het Klimaatakkoord gepresenteerd. Het kabinet

en. Het is de opvolger van het Energieakkoord dat

kwam op 5 oktober - nadat de planbureaus PBL en

nog tot 2020 loopt. Het Klimaatakkoord richt zich op

CPB de voorstellen geanalyseerd hadden - met zijn

het jaar 2030 maar kiest voor maatregelen die in het

appreciatie en richtinggevende uitspraken voor het

langetermijnperspectief van 2050 passen.

vervolg. Daarna gingen de tafels weer verder, waarbij
het Rijk zelf ook aanschoof, net als de planbureaus.

Het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van

Op 21 december 2018 werd het Ontwerp van het

het kabinet Rutte lll bevatte het doel om in 2030 de

Klimaatakkoord gepresenteerd.

CO2-uitstoot met 49% gereduceerd te hebben. Er zou

Dit ontwerp - aangevuld met een aantal varianten

een Klimaat- en energieakkoord opgesteld worden

die het kabinet zelf wil laten onderzoeken - wordt

om sectoren zekerheid te bieden. Met de decentrale

in het 1ste kwartaal van 2019 doorgerekend door de

overheden zouden per regio plannen gemaakt wor-

planbureaus. Het IPO stelt aan een definitief akkoord

den. Verder zouden met provincies en gemeenten

de voorwaarde dat het “haalbaar, betaalbaar en uit-

programmatische afspraken gemaakt worden over

voerbaar” moet zijn. De procedure die hiervoor nu is

de grote maatschappelijke opgaven.

voorzien, is dat het definitieve akkoord eerst aan alle

Dit gebeurde in het Interbestuurlijk Programma van

Provinciale Staten (PS) wordt voorgelegd waarna het

begin 2018. Dat stelde: “Rijk en decentrale overheden

IPO-bestuur dit definitieve akkoord ondertekent.

streven gezamenlijk de doelstelling na om te komen

In Noord-Holland zijn PS eind 2018 geconsulteerd

tot 49% CO2-reductie in 2030. (…) We zetten ons bij

over het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaa-

het Klimaatakkoord in voor een meerjarige pro-

takkoord en de kabinetsappreciatie daarvan. In

grammatische nationale aanpak met landsdekkend

februari 2019 volgt een consultatieronde over het

integrale regionale energie- en klimaatstrategieën,

Ontwerp van het Klimaatakkoord.

waarbij de koepels het voortouw nemen om dit
samen met het Rijk uit te werken.”

Het huidige beleidskader

In maart 2018 begonnen de werkzaamheden aan het

Het huidige vastgestelde beleid van de provincie

Klimaatakkoord. Er kwamen 5 sectorale tafels onder

richt zich op energiebesparing, meer energie duur-

een overkoepelend Klimaatberaad onder leiding van

zaam opwekken en beter benutten van restwarmte

Ed Nijpels. Deze tafels waren: Elektriciteit, Indus-

van bedrijven. Er zijn nieuwe energiesystemen nodig
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en er moeten innovatieve technologieën worden

kunnen spelen en wat de provincie kan doen om dit

ontwikkeld. De provincie stelt hiervoor ook diverse

te realiseren.

financieringsinstrumenten beschikbaar:

Monitoring
•

Participatiefonds Duurzame Economie

Om de voortgang van de energietransitie in de

Noord-Holland (PDENH)

provincie Noord-Holland inzichtelijk te maken is de

Programma Investeringsgereed Innovatief MKB

Staat van de Transitie opgesteld. Op basis van dit

Noord-Holland (PIM)

rapport is afgesproken een dashboard te ontwikke-

•

GO!-NH

len om tussentijds de vinger aan de pols te houden.

•

Subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Regio

Dit zal in 2019 worden opgepakt in aansluiting op de

en Topsectoren 2017 (MIT) en Invest NL

landelijke afspraken met betrekking tot de moni-

Programma verduurzaming bestaande woning-

toringsystematiek Klimaatwet/Klimaatakkoord en

voorraad

in het bijzonder de Regionale Energiestrategieën

•

•

(RES’en).
Voor de periode 2016-2020 wordt gewerkt met de Be-

De provinciale rekenkamers hebben een vergelijkend

leidsagenda Energietransitie, opgesteld aan de hand

onderzoek naar de inzet van de provincies in de ener-

van de 7 thema's weergegeven in onderstaand figuur.

gietransitie opgesteld: Energie in transitie. Dit zijn de
aanbevelingen aan GS en PS. Specifiek nog te benoe-

In mei 2018 is de Routeplanner Energietransitie

men is het advies aan PS om, gezien de gezamenlijke

2020-2050 opgeleverd, die laat zien hoe de provincie

opgave van energietransitie met veel partijen in het

Noord-Holland in 2050 energieneutraal kan zijn,

veld, na te denken over de rol en de sturing van PS bij

welke vormen van duurzame energie hierbij een rol

deze netwerkopgave.
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“Onderhavige eerste meting van de Staat van de

kansen van de energietransitie te benutten, rekening

energietransitie wijst uit dat de energietransitie

houdend met de leefbaarheid. Om hier invulling aan

in de provincie nog grotendeels op gang moet ko-

te geven zijn in totaal 5 ontwikkelrichtingen in de

men. Het energieverbruik en de CO2-emissies zijn

Omgevingsvisie opgenomen die richtinggevend zijn

na 2010 niet of nauwelijks gedaald, met de kant-

voor verdere beleidsontwikkeling en -uitvoering,

tekening dat ze ondanks de recent aantrekkende

projecten en programma’s.

economie ook niet zijn gestegen. Een uitzondering

Hiermee zijn nog niet alle vraagstukken, zoals die in

vormt de gebouwde omgeving waar, door energie-

verkenningen maar ook in NOVI en Klimaatakkoord

besparende maatregelen, het gasverbruik bij zo-

zijn gesignaleerd, uitgewerkt in beleid. De onder-

wel de huishoudens als de diensten is afgenomen.

werpen en thema’s die hier betrekking op hebben

Voorts is er sprake van een stijging van de produc-

zijn divers: toekomst datacenter, CCS-CCU, warmte

tie van duurzame energie, met name geothermie,

gebouwde omgeving, waterstof versus biomassa,

duurzame warmtedistributie en zonnestroom,

grootschalige opwek (wind en zon) en productie van

al is de bijdrage aan de energievoorziening van

biobrandstoffen. In de verdere uitwerking van NOVI

al deze technieken nog beperkt. Een aanzienlijke

zal duidelijk worden hoe dit gestalte krijgt, bijvoor-

versnelling van de huidige ontwikkelingen is nodig

beeld in de Gebiedsagenda’s.

om te komen tot een nagenoeg CO2-neutrale
energiehuishouding in 2050.”

Regionale Energiestrategie (RES)
In het Interbestuurlijke Programma (IBP, februari

Bron: Staat van de energietransitie.

Samenhang met Omgevingsvisie/
Omgevingswet

2018) is afgesproken een meerjarige programmatische nationale aanpak met landelijk dekkende
Regionale Energiestrategieën (RES’en) uit te werken.
Hierbij nemen de koepels VNG, IPO en UvW het voor-

In december 2019 is de Omgevingsvisie NH 2050

touw en werkt het Rijk in partnerschap mee. In het

door PS vastgesteld. Tijdens de totstandkoming

IBP is tevens afgesproken dat de besluitvorming over

van de Omgevingsvisie, zijn meerdere strategische

deze strategieën plaatsvindt via het omgevingsbe-

verkenningen op energieruimte uitgevoerd om de

leid van gemeenten, provincies en Rijk en het beleid

effecten, kansen en uitdagingen van de energietran-

van de waterschappen. Het instrument van de RES

sitie en andere opgaven in Noord-Holland nader te

is verankerd in het nationale Klimaatakkoord als de

duiden. Met deze verkenningen is de mogelijkheid

inbreng van de decentrale overheden. De inhouds-

gecreëerd om in een vroeg stadium met verschillen-

opgave wordt met name bepaald door de opgave

de partijen (gemeenten, partners en overige stake-

van de klimaattafels Elektriciteit en Gebouwde

holders) samen te werken en verbindingen te leggen

Omgeving en gaat over de grootschalige opwek van

zodat draagvlak wordt gecreëerd voor gezamenlijk

35 terawattuur (TWh) hernieuwbare elektriciteit op

ontwikkelde toekomstbeelden. Deze verkenningen

land, een bronnenstrategie voor de warmtetransi-

hebben niet alleen als bouwsteen gediend voor de

tieplannen die gemeenten elk voor zich ontwikkelen

Omgevingsvisie NH 2050 maar zijn ook gebruikt

en een visie op de ontwikkeling van de benodigde

richting de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en het

energie-infrastructuur daarvoor.

Klimaatakkoord. Dan gaat het over onderwerpen en
thema’s zoals: energie-infrastructuur, waterstof, bio-

In de provincie Noord-Holland wordt een RES opge-

massa, opslag, CCS/CCU (respectievelijk het opslaan

steld voor Noord-Holland Noord en Noord-Holland

en hergebruik van CO2), wind op zee in relatie tot in-

Zuid. Noord-Holland Zuid komt overeen met de Me-

dustrie, wind op land, zonne-energie en meervoudig

tropoolregio Amsterdam minus de Flevolandse ge-

ruimtegebruik in relatie tot clusteren. Door het Rijk

meenten (Almere en Lelystad) daarin. Noord-Holland

zijn op deze onderwerpen in de NOVI en het Klimaat-

Noord beslaat het resterende noordelijk deel van de

akkoord richtinggevende uitspraken gedaan.

provincie. De RES is een instrument om te komen tot
regionaal gedragen keuzes voor de opwekking van

De beweging naar Nieuwe Energie in de Omgevings-

duurzame grootschalige elektriciteit, de warmte-

visie NH 2050 heeft als doel om de economische

transitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor
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benodigde opslag en energie-infrastructuur. De RES

vragen. Wij voeren de regie op een systeemstudie

heeft instemming van colleges, DB’s, raden, staten

voor Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid

en algemeen besturen.

waarbij de vraag- en aanbodkant rondom energie-infrastructuur voor de toekomst verder duidelijk moet

Wat betreft duurzame elektriciteit ligt de focus op

worden. De RES’en vragen een zorgvuldig proces met

de ruimtelijke inpassing van zon en wind (tech-

alle partijen, extern maar ook intern ambtelijk en

niekneutraal) die gerelateerd is aan de kwantitatieve

bestuurlijk, om opnieuw invulling te geven aan ons

landelijk te behalen doelstelling van minimaal 35

beleid en een betrouwbare en transparante overheid

TWh hernieuwbaar op land in 2030 (op basis van

te zijn.

de nationale CO2-reductiedoelstelling van minimaal 49%). De huidige (grotendeels gerealiseerde)

Landelijk wordt er gewerkt aan alternatieven voor

opgave van 6.000 MW wind is ruim 18 TWh en telt

de verdeelsystematiek die moet worden ontwikkeld

mee als onderdeel van de 35 TWh. Deze opgave is

voor het geval de RES’en niet voldoende opleveren.

een minimum en kan later door ontwikkelingen aan

Ook is er aandacht voor het gebruik van data en

de verschillende klimaattafels nog omhoog worden

rekenmethodieken om uniformiteit te borgen en te

bijgesteld.

zorgen dat de RES’en straks transparant en optelbaar zijn. Zij moeten uiteraard ook gemonitord kun-

De provincie vervult meerdere rollen in het proces

nen worden. Zie hiervoor de Handreiking Regionale

van de RES’en:

Energie Strategieën.

•

•

•

Neutrale facilitator en verkenner (onder meer
partijen bij elkaar brengen, aanstellen pro-

Deelterreinen

grammamanagers Noord-Holland Noord en

Gebouwde omgeving

Noord-Holland Zuid en ruimtelijk ontwerpers).

Bijna de helft van het energieverbruik binnen

Onderhandelingspartner en medevormgever van

Noord-Holland vindt plaats in de gebouwde om-

de RES’en (onder meer inbreng kennis en experti-

geving, waarbij woningen met 60% het grootste

se op inpassing zon, wind, warmte in gebouwde

aandeel hebben. De helft van deze woningen is in ei-

omgeving, geothermie et cetera).

gendom van particulieren die zelf in hun woning wo-

Aan het einde mogelijk ook de rol van bevoegd

nen. Met corporaties en particuliere verhuurders van

gezag, als de provincie bij escalatie moet gaan

woningen zijn afspraken gemaakt over verduurza-

aanwijzen (inzet RO-instrumentarium).

ming van het woningbezit. Dit is niet het geval met
eigenaren-bewoners, daarom richt de provincie haar

De provincie participeert actief, bestuurlijk en

beleid vooral op deze doelgroep. Er wordt ingezet

ambtelijk, voortbouwend op de uitgangspunten

op zowel nieuwbouw als de bestaande bouw, maar

van de Omgevingsvisie. Vanuit de bevoegdheden

omdat het energieverbruik in de bestaande bouw

in het ruimtelijk domein (de Provinciale Ruimtelijke

veel hoger is, ligt hier het accent. We streven naar

Verordening) heeft de provincie ruimtelijk beleid

woningen die zeer energiezuinig zijn, zelf energie

voor windturbines en zonneparken. De opgave uit

opwekken en in de toekomst ook zelf energie kunnen

onze inzet in het Klimaatakkoord en het instrument

opslaan. Dat is goed voor het in toom houden van

van de RES als participatief proces van onderop

woonlasten, goed voor het klimaat, maakt wonin-

maken dat bestaande ruimtelijke kaders opnieuw

gen comfortabeler en levert werkgelegenheid op.

moeten worden bezien. Tegelijkertijd beschermen
we in onze verordening andere ruimtelijke belangen

Wat doet de provincie?

als ruimtelijke kwaliteit. Met het huidige ruimtelijk

•

De provincie stimuleert particuliere woning

beleid voor zon en wind beschermen we namelijk ook

eigenaren hun woning te verduurzamen met

waarden als groen, open landschap, beschikbaarheid

activiteiten zoals beschreven in het Programma

van landbouwgrond et cetera. Het herbezien van

verduurzaming bestaande woningvoorraad

ruimtelijke kaders kan dus niet zonder die andere
waarden/belangen te betrekken bij de inzet die
onze gesprekspartners in de regio’s van ons zullen

Noord-Holland.
•

De provincie ondersteunt gemeenten bij het
concretiseren van het transitiebeleid voor de
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kosten. Er zijn rapporten opgesteld voor gemeen-

gebouwde omgeving door het beschikbaar stellen

ten, regio’s en de provincie Noord-Holland.

van het Servicepunt Duurzame Energie.
•

•
•

•

De provincie ondersteunt gemeenten die aan de

•

warmtevoorziening op buurtniveau, is door CE

warmtetransitie. Dit is een verdieping van de

Delft en Innoforte een tool ontwikkeld waarmee

transitievisie warmte voor een wijk.

inzichtelijk wordt gemaakt, welke verduurza-

De provincie ondersteunt corporaties bij de ver-

mingsmaatregelen een woningeigenaar moet

duurzaming van hun bezit.

treffen, zodat de woning geschikt is om gebruik

Binnen de RAP’s (zie dossier Wonen) zijn af-

te kunnen maken van de toekomstige duurzame

spraken gemaakt over onder andere duurzame

warmtevoorziening in de buurt. Deze tool kan

nieuwbouw.

bijvoorbeeld door gemeenten worden gebruikt

Met Bouwend Nederland is een samenwerkings-

om het gesprek aan te gaan met woningeigena-

agenda overeengekomen met diverse thema’s

ren over de verduurzaming van de warmtevoor-

waaronder ook verduurzaming van nieuwbouw
en bestaande bouw (zie dossier Wonen).
•

Aanvullend op het onderzoek voor de duurzame

slag willen met het opstellen van een wijkplan

ziening.
•

Verduurzamen eigen provinciaal vastgoed.

De provincie ondersteunt gemeenten met subsidie die aan de slag willen met het opstellen van
een wijkplan warmtetransitie, wat een verdieping

Ontwikkelingen afgelopen periode
•

De provincie stimuleert particuliere woningei-

is van de transitievisie warmte.
•

De provincie ondersteunt corporaties bij de

genaren hun woning te verduurzamen met de

verduurzaming van hun bezit met een proefpro-

volgende activiteiten/subsidies, zoals beschreven

ject, uitgevoerd door het Servicepunt Duurzame

in het Programma verduurzaming bestaande

Energie, waarbij verduurzaming wordt ingepast

woningvoorraad Noord-Holland:

in meerjarige onderhoudsprogramma’s, de uit-

»» Het subsidiëren van gemeenten voor het conti-

voering van het onderhoud door alle corporaties

nueren van energieloketten die eigenaren-be-

gezamenlijk wordt aanbesteed en de verduurza-

woners adviseren over woningverduurzaming

mingsafspraken worden vastgelegd in presta-

en voor activiteiten waarmee eigenaren-be-

tieafspraken tussen gemeenten, corporaties en

woners worden gestimuleerd maatregelen te

huurders.

treffen.
»» De ontwikkeling van een ‘energieadvies-app’

Energiebesparing in de industrie

door TNO die door de energieloketten wordt

De industrie verbruikt 40% van de energie in

ingezet om eigenaren-bewoners te adviseren

Noord-Holland (de land- en tuinbouw vallen hierbui-

bij verduurzamingsmaatregelen.

ten). De provincie wil dat bedrijven in de industrie

»» Subsidieverlening aan burgerinitiatieven voor

zuiniger omgaan met energie. De Wet Milieubeheer

inhuur van professionele projectleiders en

verplicht bedrijven die veel energie verbruiken

experts voor de uitvoering van duurzaamheids-

besparingsmaatregelen te nemen die zich in 5 jaar

projecten.

terugverdienen.

»» Het subsidiëren van pilots met nieuwe financieringsvormen waarbij het voor meer eigena-

Wat doet de provincie?

ren-bewoners mogelijk wordt om te investeren

•

»» Met de regeling Duurzaam Renoveren zijn ruim

helpt ze daarnaast om financieel gezond te zijn

100 woningen energieneutraal gerenoveerd.
Van een aantal voorbeelden heeft de provincie
een brochure opgesteld.
•

Tonen van kansen en mogelijkheden aan bedrijven op het gebied van financiering. De provincie

in energiebesparende maatregelen.

met behulp van diverse financiële instrumenten.
•

Voor de bedrijven waar de provincie bevoegd
gezag is voor de omgevingsvergunning door

De provincie heeft met CE Delft, alle Noord-Hol-

middel van het VTH-instrumentarium (vergun-

landse gemeenten, Alliander en een aantal cor-

ningverlening, toezicht en handhaving) sturen op

poraties op buurtniveau in beeld gebracht welke

het nemen van energiebesparende maatregelen.

duurzame warmtevoorziening leidt tot de laagste

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en
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de Omgevingsdienst IJmond voeren dit voor de

maken van een uitvoeringsprogramma. Het Plan van

provincie uit.

Aanpak voor het Uitvoeringsprogramma zal begin

De provincie heeft ECN een nulmeting laten

2019 worden voorgelegd aan het Bestuursplatform

maken voor het energieverbruik van bedrijven

NZKG.

waarvoor de provincie bevoegd gezag is.

Verduurzamen glastuinbouw
Ontwikkelingen afgelopen periode

De provincie streeft naar moderne, duurzame

De vastgelegde ambitie van de provincie Noord-

glastuinbouw in Noord-Holland. Het concentreren

Holland is dat van nagenoeg alle grootgebruikers

van de glastuinbouw in de provincie levert diverse

(> 200.000 kWh elektriciteit en/of 50.000 m3 gas) is

schaalvoordelen op voor de zich daar vestigende

vastgesteld of zij voldoen aan de Wet Milieubeheer,

bedrijven op het gebied van onder meer voorzienin-

maatregelen zijn genomen of dat hierover afspraken

gen in infrastructuur en energie (zoals gebruik van

zijn gemaakt voor uiterlijk 1 januari 2021. Bij middel-

restwarmte uit de industrie en/of geothermie en

grote gebruikers van energie (> 50.000/<200.000

CO2). Hierdoor kunnen bedrijven zich op de nieuwe

kWh elektriciteit en/of >25.000/<75.000 m3 gas)

locatie verder ontwikkelen en kunnen glasopstanden

wordt het onderwerp energiebesparing meegeno-

in het buitengebied worden opgeruimd.

men bij reguliere VTH-werkzaamheden.
Tevens zijn 10 bedrijven gecontroleerd op het daad-

Op dit moment worden bijna alle kassen verwarmd

werkelijk treffen van de afgesproken maatregelen.

met een warmtekrachtkoppeling (WKK). Een won-

Tot slot wordt energiebesparing ook meegenomen

derapparaat dat zorgt voor warmte, elektriciteit

bij de reguliere controles en in het kader van de

en CO2, maar omdat het op aardgas werkt is dit

4-jaarlijkse audit in het kader van de Energie Efficien-

niet toekomstbestendig. De sector heeft zichzelf

cy Directive (EED).

ambitieuze klimaatdoelstellingen opgelegd in
het kader van het Klimaatakkoord. De sector wil

NZKG

volledig klimaatneutraal zijn in 2040. Dit vergt

Vanuit het projectbureau NZKG is door de provincie

grote inspanningen van alle partijen voor duurzame

in samenwerking met partners uit het bestuurs-

oplossingen voor warmte, elektriciteit en CO2. De

platform NZKG een Ontwikkelstrategie Energie

provincie ondersteunt de verduurzamingsopgaven

NZKG opgesteld. De Ontwikkelstrategie omvat 6

van de sector.

basisstappen (korte termijn) en 4 ontwikkelprincipes (middellange en lange termijn). Parallel aan het

Wat doet de provincie?

proces van de Ontwikkelstrategie is vanuit het Rijk

•

gewerkt aan het Klimaatakkoord. Als onderdeel van

•
•

Onderzoeken van de mogelijkheden van slimmer
vervoer.

van de doelstelling van het Rijk richting 2030, van
49% CO2-reductie in 2030. Het Bestuursplatform

Moderniseren van teeltareaal (herstructureren,
saneren en verplaatsen).

de hoofdtafel Industrie is aan regiotafel NZKG gewerkt aan een projectenlijst gericht op het behalen

Verduurzamen van de energievoorziening.

•

Onderzoeken van de mogelijkheden voor warmtenetten en geothermie binnen de agrifoodsector.

NZKG heeft in november 2018 ingestemd met de
Ontwikkelstrategie en deze is vervolgens ter vast-

•

Financieren van onrendabele delen van projecten.

stelling voorgelegd aan Gedeputeerde Staten en aan

•

Deelname aan de GreenDeal CO2-voorziening

alle colleges van de gemeenten in het NZKG. Door

glastuinbouw.

regiotafel NZKG is vanuit de opgave voor het gebied
een projectenlijst ingediend bij Klimaatberaad als in-

Ontwikkelingen afgelopen periode

put voor het Klimaatakkoord. Met betrekking tot de

De provincie heeft via het IPO deelgenomen aan de

industrie zijn door het Rijk aan de planbureaus voor

klimaattafels, specifiek de sectortafel Glastuinbouw.

de doorrekening van het ontwerp Klimaatakkoord

In die zin heeft de provincie een bijdrage geleverd

nog specifieke vragen gesteld.

aan het akkoord voor een klimaatneutrale sector in

Als vervolg op de Ontwikkelstrategie Energie NZKG

2040. In het kader van het Klimaatakkoord Glas-

heeft het Bestuursplatform ingestemd met het

tuinbouw is gewerkt aan een gebiedsaanpak om
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de afspraken van de sector uit te voeren. Dit is een

strenge voorwaarden vervangen worden. Niet alleen

sectorbrede aanpak waar de provincie in greenport-

met het oog op de provinciale opgave, maar ook ten

verband zal samenwerken met het Rijk. De provincie

behoeve van de ruimtelijke kwaliteit en maatschap-

neemt deel aan de GreenDeal CO2, vanwaaruit ook

pelijk draagvlak.

projecten door de provincie mede zijn gesubsidieerd.
Daarnaast organiseert de provincie in samenwer-

In verband met de restopgave in de provinciale mo-

king met LTO Glaskracht kantinebijeenkomsten ‘Het

nitor Wind op land is 12,5 MW extra ruimte benoemd.

Nieuwe Telen’, een (bewustwordings)programma

Hierbij is rekening gehouden met de molens die in

met als doel energiebesparing tot wel 30% per kas te

2020 aan het einde zijn van hun technische levens-

realiseren.

duur. Dit betreft opgesteld vermogen dat voor 2000
is gebouwd, ofwel molens die ouder zijn dan 20 jaar,

Wind

die niet zijn meegenomen in lopende aanvragen voor

Windenergie levert de komende 10 jaar de belang-

vervanging of sanering.

rijkste bijdrage aan het duurzaam maken van onze
energievoorziening. Windparken op zee en op land

De provincie ligt dus op koers om de taakstelling

voorzien in 2020 8 miljoen Nederlandse huishoudens

in 2020 te realiseren. Op welk aantal MW dit exact

van elektriciteit. Windenergie is voor de provincie

uitkomt is pas duidelijk als de vergunde windturbines

Noord-Holland een belangrijk thema, niet alleen

zijn gebouwd. In ieder geval zal dit uitkomen rond de

vanuit het oogpunt van duurzaamheid maar ook

afgesproken 685,5 MW.

vanuit ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast is er een
economisch belang. De windmarkt (de aanleg van

Windbeleid:

de parken, het onderhoud) zorgt voor veel nieuwe

•

werkgelegenheid. Tenslotte is het maatschappelijk
draagvlak een belangrijk aandachtspunt.

Beleidskader Wind op Land (PS 15 december 2014,
vergaderstukken agendapunt 9)

•

Herstructurering en monitor Wind op Land

•

Provinciale Ruimtelijke Verordening (artikel 32)

Wat doet de provincie?
•

•

Op land: uitvoeren van afspraken met het Rijk

Ontwikkelingen afgelopen periode Wind op zee

om in 2020 685,5 megawatt (MW) op te wekken.

Wind op zee levert een grote bijdrage aan de ener-

Noord-Holland gaat deze opgave - als een van de

gietransitie en de noodzaak om klimaatneutraal

1ste provincies - realiseren. Zie Wind op land.

te worden; ook in Noord-Holland. Naar aanleiding

Op zee: benutten van kansen voor de Noord-

van de Verkenning aanlanding Wind op zee tot 2023

Hollandse economie door middel van windparken

wordt Hollandse Kust Noord en Hollandse Kust West

op zee.

Alpha via Heemskerk, Beverwijk en Velsen op land
gebracht, en sluit aan op transformatorstation op

Ontwikkelingen afgelopen periode wind op land

(voormalig) terrein Tata Steel. Hiermee is de 1ste 1,4

In de collegeperiode (2015-2019) is ingezet op de

GW in Noord-Holland gerealiseerd.

realisatie van de provinciale taakstelling voor wind
op land: 685,5 MW aan staand vermogen in 2020.

In de Verkenning aanlanding Wind op zee 2030 die

Met het Windpark Wieringermeer was al een goede

in 2018 door het Rijk is gedaan, heeft de provincie

aanzet daartoe gegeven. Inmiddels is de herstructu-

samen met de regio Noord-Holland Noord en het

rering met betrekking tot wind op land in Noord-Hol-

Noordzeekanaalgebied ingezet op meerdere sporen:

land afgerond.

•

aanlanding Hollandse kust West Beta in NZKG
waar gebruik gemaakt kan worden van zelfde
tracé, kabels et cetera

De herstructurering werd gekenmerkt vanuit het
idee ‘meer energie opwekken met minder wind-

•

molens’. Dit is gerealiseerd door middel van de
saneringsverplichting (2 voor 1) binnen de herstructureringsgebieden. Daarnaast konden bestaande

aanlanding IJmuiden Ver in Noordzeekanaalgebied of Den Helder

•

meer aandacht voor waterstof in de vorm van experimenteerruimte, joint fact finding met het Rijk

turbines buiten de herstructureringsgebieden onder

153

h. Energietransitie | Overdrachtsdossier 2019

Bijlage 1

Eind 2018 heeft het Rijk besloten dat aanlanding

Wat doet de provincie?

Hollandse Kust West Beta in NZKG – 0,7 GW als enige

•

Klaarmaken van nieuwbouw voor zonne-energie.

locatie verder wordt onderzocht.

•

Stimuleren van zonne-energie op bestaande daken door het maken van goede afspraken over de

Aanlanding windgebied IJmuiden Ver in Den Helder
is uit onderzoek niet mogelijk gebleken door het ont-

toepassing van zonne-energie in de RAP’s.
•

breken van een 380KV-leiding van Den Helder naar

Zonatlas. Hierin staat welke daken geschikt zijn

het zuiden. Bij het Noordzeekanaalgebied zijn door
meerdere oorzaken op dit moment geen geschikte

voor zonne-energie.
•

aanlandlocaties te vinden (hinder woonkernen, Stelling van Amsterdam, maar ook maximale capaciteit

Jaarlijks actualiseren van de gegevens in de

Regels opstellen voor zonne-opstellingen in landelijk gebied. Zie Bouwen in landelijk gebied.

•

Vervolgen van de pilot SolaRoad.

bestaande infrastructuur). Wel is met het Rijk de
afspraak gemaakt om een gezamenlijke integrale

Ontwikkelingen afgelopen periode

systeemstudie te doen naar de benodigde vraag/

Vanuit de Beleidsagenda Energietransitie 2016-2020

aanbod in het Noordzeekanaalgebied en Noord-Hol-

heeft de provincie de afgelopen jaren actief ingezet

land Noord tot 2030 en daarna. Op basis van de

op de verdere ontwikkeling van zonne-energie op da-

resultaten wordt zomer 2019 in bestuurlijk overleg

ken en via andere vormen van dubbel ruimtegebruik.

met het Rijk gekeken of leveringszekerheid voor het

Via de Zonatlas en de Regionale Actieprogramma’s

Noordzeekanaalgebied en Noord-Holland Noord

Wonen (RAP’s) stimuleerden we een verdere groei

gegarandeerd wordt, en zo niet hoe dat opgelost kan

van zonnepanelen op daken. Ook instrumenten als

worden. Hiermee is de leveringszekerheid voor de

de HIRB-regeling (Herstructurering en Intelligent

toekomstige elektrificatie van de MRA zeker gesteld.

Ruimtegebruik Bedrijventerreinen) hebben hier aan
bijgedragen. Vanuit de rol van eigenaar en kennisma-

Waterstof wordt in deze systeemstudie ook opgeno-

kelaar is voorts ingezet op zonne-energie op en langs

men. Verder hebben we samen met de MRA, ORAM

infrastructuur,1 zonne-energie op stortlocaties en

en Ontwikkelingsbedrijf NHN in 2018 een E-lab wa-

slibdepots en zonne-energie op water.2

terstof georganiseerd voor bedrijfsleven, netbeheerders en overheden. Dit krijg begin 2019t een vervolg

Deze inspanningen werpen hun vruchten af. De

met een opdracht aan een concept-ontwikkelaar H2

hoeveelheid zonne-energie in binnenstedelijk gebied

voor Noord-Holland die in beeld gaat brengen waar

neemt gestaag toe (afgelopen jaren een gemid-

de grootste kansen voor Noord-Holland zitten en

delde groei van ruim 40% per jaar). Er resteert nog

wat er moet gebeuren om die kansen te verzilveren.

altijd een aanzienlijk potentieel, zodat de groei van
binnenstedelijke zonne-energie zich de komende

Zon

jaren kan blijven doorzetten. Niettegenstaande deze

Zonne-energie is een belangrijk onderdeel van onze

grote potentie, biedt het binnenstedelijk gebied

toekomstige (duurzame) energiemix. Zonne-ener-

voor de korte en middellange termijn onvoldoende

gie kan omgezet worden in elektriciteit of warmte.

ruimte om de energietransitiedoelen te halen. Sinds

Het 1ste gebeurt met zonnepanelen, het 2de met

juni 2016 biedt de provincie Noord-Holland daarom

zonnecollectoren of warmteboilers. Zonne-energie

ruimte aan opstellingen voor zonne-energie in lande-

opwekken gebeurt vooral op daken van woningen,

lijk gebied (zie hierna onder `beleidsdocumenten’).

winkels en bedrijven. Daarnaast kan elektriciteit

Het beleid is populair. In 2018 kende de provincie

worden opgewekt op zonneparken: opstellingen

Noord-Holland 10 gerealiseerde zonneparken, goed

voor zonne-energie in landelijk gebied.

voor circa 52 MW. Een veelvoud aan initiatieven zit
`in de pijplijn’ en kan de komende tijd aan dit rijtje
worden toegevoegd.

1

Onder meer doorontwikkeling SolaRoad (N232 als testlocatie zwaar verkeer), zonnecellengeleiderails N194 Heerhugowaard,

2

Onder meer deelname Nationaal Consortium Zon op Water, samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk.

projecten Zon A7 en Afsluitdijk in samenwerking met Rijkswaterstaat, verkenning opwekking eigen areaal N-wegen.
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Biomassa en groen gas

Het lijkt er nu op (december 2018) dat de financie-

Ons aardgas raakt op, maar gas blijft belangrijk

ring van Ambigo rond is. Er wordt alleen nog door

voor onze energievoorziening. In plaats van fossiel

Dahlman en Engie een risicoanalyse uitgevoerd.

gas, maken we straks gebruik van groen gas: gas

Verwacht wordt dat in het 1ste kwartaal van 2019

dat via vergisting of vergassing verkregen wordt uit

definitief wordt besloten of Ambigo gaat worden

plantenresten, hout- en snoeiafval, mest en slib. De

gerealiseerd.

ontwikkeling van groen gas is ook uit economisch
oogpunt belangrijk. Rondom Alkmaar ligt een cluster

Uitstel van de bouw van Ambigo heeft ook geleid

aan kennis en bedrijvigheid dat zich richt op vergis-

tot uitstel van realisatie van InVesta. Ambigo

ting en vergassing. Deze bedrijven experimenteren

wordt als belangrijke startmotor voor InVesta

met nieuwe methoden om groen gas te maken en

gezien. Provinciale Staten hebben in april 2016

met hoogwaardige chemische toepassingen voor dat

€ 960.000,- voor InVesta gereserveerd. In juni 2016

gas. Ook met de transitie naar duurzame brand-

is met diverse partijen waaronder het ministerie

stoffen, waaronder die van LNG en bio-LNG voor de

van EZK de green deal InVesta gesloten. Omdat het

scheepvaart en (zwaar) vrachtvervoer, is de provin-

ministerie de toegevoegde waarde van InVesta ziet

cie actief, onder meer vanwege verbetering van de

heeft het ministerie ook € 1.000.000,- beschikbaar

luchtkwaliteit en vermindering van geluid.

gesteld, wat zeer ongebruikelijk voor green deals is.
In december 2018 is er een voortgangsoverleg met

Wat doet de provincie?
•
•

•

•

alle partners van de green deal geweest. Belangrijk-

Financieren van MILENA-Olga (demonstratie-

ste onderwerp was het uitblijven van de start van

installatie biomassavergassing).

InVesta. Afgesproken is dat er wordt onderzocht of

Realiseren van biomassacluster in Alkmaar. Dit

de InVesta eventueel ook zonder Ambigo levens-

geeft bedrijven ruimte om onderzoek te doen

vatbaar is. De uitkomst van dit onderzoek wordt in

naar vergassing van houtachtige biomassa en

januari/februari 2019 verwacht. Mocht dan blijken

manieren om dit gas te gebruiken.

dat InVesta ook zonder Ambigo levensvatbaar is en

Organiseren van LNG-diner voor scheepvaart

op dat moment is nog niet bekend of Ambigo gaat

en vrachtvervoer om (bio-)LNG te stimuleren.

worden gerealiseerd, dan wordt gestart met de

Ook lobbyt de provincie in IPO-verband bij het

ontwikkeling van InVesta samen met partijen die

Rijk en gemeenten.

al reeds hebben laten weten dat zij zich op InVesta

Samen met (alle) overige provincies participe-

willen vestigen. InVesta heeft ook een onderzoeks-

ren in het MeerjarenProgramma Infrastructuur

programma opgezet waar vestigers in kunnen

Ruimte en Transport (MIRT) voor het opstellen en

participeren. Voor dit onderzoeksprogramma wordt

uitvoeren van een Plan van Aanpak voor de reali-

een aanvraag voorbereid voor het EFRO-program-

satie van een dekkend netwerk vulpunten ((bio-)

ma Kansen voor West II.

LNG, H2, Elektrisch en Biobrandstof) binnen
Nederland. Dit van wege lagere CO2, fijnstof en

Biomassacentrale Nuon

geluidemissies.

In september heeft Nuon een omgevingsvergunning
aangevraagd voor een grote biomassacentrale te

Ontwikkelingen afgelopen periode

Diemen. Deze centrale wil Nuon inzetten om voor de

PS hebben in april 2016 besloten om € 500.000,- be-

korte termijn (≤12 jaar) de verduurzaming van haar

schikbaar te stellen aan de ontwikkeling en bouw

warmtebronnen te realiseren. Voor de lange termijn

van Ambigo (voorheen MILENA-Olga-Esme). Ook het

wil Nuon overgaan op geothermie. Grootschalige

provinciale PDENH is voornemens in de installatie te

toepassing van biomassa als warmtebron is minder

investeren. Het rondkrijgen van de financiering van

geschikt en als permanente oplossing onhaalbaar

Ambigo blijkt veel meer tijd te kosten dan vooraf was

volgens het Planbureau voor de Leefomgeving. Het

voorzien. Belangrijkste oorzaak hiervan is dat een

betreft echter een tijdelijke oplossing en de gebruikte

groot aantal partijen betrokken zijn bij de financie-

biomassa dient aan strikte duurzaamheidscriteria te

ring en iedere partij haar eigen voorwaarden heeft.

voldoen. De provincie is bevoegd gezag voor de ver-
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gunningverlening van de centrale. De Omgevings-

Uitdagingen komende periode

dienst Noordzeekanaalgebied verstrekt namens GS

Het ligt in de planning dat in 2019 het rijksbrede

de vergunning.

Klimaatakkoord wordt vastgesteld. Daaruit volgen
directe taken en verantwoordelijkheden voor de

Warmte en koude

provincies algemeen en de provincie Noord-Holland

In 2030 mogen woningen niet meer aangesloten

in het bijzonder. Het Klimaatakkoord en de beoogde

zijn op het gasnet. De provincie kijkt daarom naar

afspraken richten zich op alle beleidsterreinen, of

andere warmtevoorzieningen. Via warmtenetten

het nu om verkeer en vervoer gaat, glastuinbouw,

kunnen we vraag en aanbod verbinden en dus flink

VTH-taken of de opwekopgave voor duurzame ener-

besparen op aardgas. Daarmee verminderen we ook

gie. De landelijke afspraken en het aanbod vanuit

CO2-uitstoot. Noord-Holland is bij uitstek geschikt

de Regionale Energiestrategieën zullen van grote

om restwarmte te gebruiken. Zo zijn er verschillende

invloed zijn op de beleidsagenda voor de jaren vanaf

dichtbevolkte gebieden en grote kassencomplexen,

2020.

waarvoor ook veel warmte nodig is. Aan de andere kant is er veel restwarmte. Bijvoorbeeld van

In 2019 liggen de prioriteiten in ieder geval bij de

Tata Steel, het Afvalenergiebedrijf Amsterdam, de

Regionale Energie- en Klimaatstrategieën, de

elektriciteitscentrales en HVC. In de provincie zijn

systeemstudie naar de energie-infrastructuur, het

al warmtenetten. Deze worden in de toekomst flink

MRA Grand Design 2.0, het versnellingsprogramma

uitgebreid.

aardwarmte, het Aardwarmte exploratieprogramma MRA, de werkzaamheden van het Servicepunt

Aardwarmte (geothermie) is een veelbelovende bron

Duurzame Energie, stimulering van zonne-energie,

van duurzame warmte. Deze wordt reeds toegepast

de CO2-leidingen en warmtenetten voor de glastuin-

in de glastuinbouw in het noordelijke gedeelte van

bouw en de transitie van het Noordzeekanaalgebied.

de provincie. In het zuiden van de provincie is de
toepassing van aardwarmte nog niet van de grond

Provinciale rol en instrumenten

gekomen vanwege onvoldoende kennis over de

Binnen de energietransitie heeft de provincie ver-

ondergrond. Om die reden werkt de provincie, samen

schillende rollen. Van bevoegd gezag op het gebied

met het ministerie van EZK en Energiebeheer Neder-

van het ruimtelijk instrumentarium, tot regisseur,

land, aan een exploratieprogramma dat in de periode

kennisontwikkelaar, subsidieverlener ondersteunen-

2019-2020 zal worden uitgevoerd. Dit programma zal

de werkzaamheden ten behoeve van de ontwikke-

bestaan uit seismisch onderzoek en proefboringen.

ling op gemeenteniveau of stimuleren van bedrijfs-

Naast het exploratieprogramma wordt een versnel-

leven.

lingsprogramma aardwarmte gestart dat zich richt
op de gehele provincie.
Wat doet de provincie?
•

Voorbeelden zijn:
•

het Servicepunt Duurzame Energie

•

het financieel instrumentarium ten behoeve van

Ontwikkelen van het programma Warmte & Koude in de Metropoolregio Amsterdam.

het mkb
•

uitvoeringsregelingen ten behoeve van de ver-

•

Opstellen van het provinciaal Warmteplan.

•

Stimuleren van warmte-koudeopslag.

•

energylabs

•

Verder ontwikkelen van geothermie door het uit-

•

Programma versnelling aardwarmte

voeren van een exploratieprogramma in de MRA.

•

ruimtelijke ateliers

•

Bevorderen van de toepassing van aardwarmte
door een versnellingsprogramma.

duurzaming gebouwde omgeving

Beleidsdocumenten
•

Beleidsagenda Energietransitie: ‘Staat van de
Transitie’

•

Beleidskader Wind op Land (PS 15 december 2014,
link naar de vergaderstukken, agendapunt 9).

•

Herstructurering en monitor Wind op Land
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In 2018 is er een warmteagenda opgesteld.

•

Provinciale Ruimtelijke Verordening

•

Bouwen in landelijk gebied

•

GD2.0 met informatie over de warmtevraag en

Warmtebronnenregister

warmtebronnen in de MRA.

Door Firan (voorheen Alliander DGO) is voor de MRA

Samenwerkingsovereenkomst (SOK) Warmte/

een warmtebronnenregister opgesteld. Dit warm-

Koude MRA 2018-2021

tebronnenregister is overgedragen aan de provincie

Omgevingsvisie en ruimtelijke verkenning

en aangevuld met warmtebronnen in Noord-Holland

•
•

Ontwikkelingen en behaalde
resultaten
Warmte/koude MRA

Noord. In het kader van de RES is het in beeld brengen van geschikte warmtebronnen voor het verwarmen van de gebouwde omgeving 1 van de opgaven.

In de Metropoolregio Amsterdam werkt de provin-

Financiën

cie met 37 publiek-private partijen samen. Er is een

Onderstaande tabellen zijn een uitsnede uit de

Grand Design 2.0 opgeleverd met informatie over de

begroting 2019 van de operationele doelen die

warmtevraag en warmtebronnen in de MRA. Met

betrekking hebben op de energietransitie. In de

deze informatie hebben we een goede basis staan

tabellen zijn de saldi opgenomen van baten en lasten

voor een gebiedsgerichte aanpak voor de realisatie

per jaar. Voor reserves geldt dat hier alleen het saldo

van warmtenetten.

van de geplande stortingen en onttrekkingen per

De 37 samenwerkende partijen (waaronder de pro-

jaar zijn weergegeven en niet de actuele omvang van

vincie Noord-Holland) zijn met elkaar een Samen-

de reserve.

werkingsovereenkomst (SOK) Warmte/Koude MRA
2018-2021 aangegaan. De Samenwerkingsovereen-

Naast bovenstaande structurele budget is met de

komst 2018-2021 is een opvolger van de eerdere Sa-

motie 110 voor 2018 nog € 24 miljoen door PS beschik-

menwerkingsovereenkomst 2015-2018 en geldt voor

baar gesteld voor energietransitie. In 2018 is hiervan

3 jaar. Doel van de samenwerking is het aanjagen

€ 20 miljoen uitgegeven aan diverse projecten. De

van concrete projecten, het opbouwen en uitwisse-

resterende € 4 miljoen wordt samen met nog extra

len van kennis en de uitbreiding van de publiek-priva-

middelen uit motie 110 van € 10 miljoen euro in 2019

te netwerkfunctie.

ingezet voor onder andere geologisch onderzoek ten
behoeve van aardwarmte, de regionale energiestrategieën en regelingen voor zon.

Saldo baten en lasten per jaar
OD

Naam operationeel doel

4.2.1

Energietransitie

4.2.3

Verduurzaming bestaande woningvoorraadstimuleren

Eindtotaal

2019

2020

2021

2022

2023

25.939

3.350

2.389

2.416

2.442

8.494

153

153

153

153

34.433

3.503

2.542

2.569

2.595

Bedragen X € 1.000 en een positief bedrag (bijv. 100) is een uitgave/tegenvaller en een negatief bedrag (bijv. -100) is
een inkomst/meevaller.
Saldo stortingen en onttrekkingen aan reserves
OD

Naam Reserve

2019*

2020

4.2.1

Resv. Energietransitie

-7.930

-1.000

4.2.3

Resv. Verduurzaming bestaande woningvo

Eindtotaal

2021

2022

2023

0.000

0.000

0.000

635
-7.295

-1.000

Bedragen X € 1.000 en een positief bedrag (bijv. 100) is een uitgave/tegenvaller en een negatief bedrag (bijv. -100) is
een inkomst/meevaller.
Een negatief bedrag betekent meer onttrekkingen dan stortingen aan de reserve
* met het uitgangspunt 1 OD = 1 reserve (m.u.v. technische reserves voor kapitaallasten) geeft het saldo in 2019 een vertekend beeld
omdat de overheveling van de middelen dit jaar plaatsvindt

157

h. Energietransitie | Overdrachtsdossier 2019

Bij volledige uitvoering van de bestedingsplannen in

Bijlage 1

•

Stuurgroep warmte-koude MRA: De samenwer-

2019 is er geen budget meer beschikbaar vanuit de

kingsovereenkomst is in 2018 verlengt met als

reserve. Het is aan te bevelen om ten behoeve van

doel het aanjagen van concrete projecten, het

investeringen in de uitvoering alsmede de verduur-

opbouwen ven uitwisselen van kennis en de uit-

zaming van de eigen infrastructuur opnieuw, in de
komende bestuursperiode, budget vrij te maken.

breiding van de publiek-private netwerkfunctie.
•

MRA: In het kader van onze samenwerking met

Belangrijkste bestuurlijke
overleggen

de MRA is een PHO Duurzaamheid ingericht.
De gedeputeerde van Flevoland is voorzitter.

De opgave voor energietransitie zit in allerlei opga-

Namens iedere deelregio in de MRA neemt er een

ven verweven. Soms gericht op een bepaalde opgave, soms gericht op een bepaald gebied. Er wordt

Portefeuillehouderoverleg (PHO) Duurzaamheid

bestuurder deel aan dit overleg.
•

Stuurgroep RES Noord-Holland Noord: Voor het

dus ook veel aangesloten op bestaande overleg-

realiseren van de RES Noord-Holland Noord is een

structuren bijvoorbeeld gericht op de glastuinbouw,

stuurgroep ingericht. Jack van der Hoek neemt

opdrachtgeverschap Omgevingsdiensten, Bestuurs-

namens de provincie Noord-Holland deel aan

platform Noordzeekanaalgebied, IJsselmeer gebied,

deze stuurgroep. Vanuit het waterschap en van-

et cetera.

uit de gemeenten sluiten er per deelregio bestuurders aan. Voor wat betreft de gemeenten zijn

•

Daarnaast zijn er overlegstructuren opgericht

dit de wethouders van Hoorn, Heerhugowaard/

ten behoeve van specifieke opgave, waaraan de

Langedijk en Den Helder. Daarnaast sluit de ge-

gedeputeerde met energietransitie in portefeuille

meentesecretaris van Hoorn aan als gedelegeerd

deelneemt.
•

Bestuurlijke Adviescommissie Energie: In het

opdrachtgever voor de RES Noord-Holland Noord.
•

Stuurgroep RES Noord-Holland Zuid: in oprichting.

IPO is er ten behoeve van de energietransitie
een aparte BAC energietransitie opgericht. Deze
adviseert het IPO-bestuur.
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Inleiding
Om de klimaatdoelstellingen te halen en grondstoffen beschikbaar te houden is een fundamentele
wijziging van de economie noodzakelijk. De huidige lineaire wegwerpeconomie produceert te veel CO2
en put de natuurlijke reserves van grondstoffen uit. In een circulaire economie worden grondstoffen
voor toekomstig gebruik behouden na het huidige gebruik. Afval bestaat niet, alles is een product. Dit
raakt ook aan de andere transities die vanwege de klimaatdoelstellingen nodig zijn, die van energie en
mobiliteit.
In het Coalitieakkoord 2015-2019 (‘Ruimte voor groei’), had circulaire economie al een plek gekregen:

“Wij onderschrijven het belang van de ‘circulaire economie’, waarbij zoveel mogelijk grondstoffen
opnieuw worden gebruikt (ook wel de grondstoffenrotonde genoemd). De overstap naar een circulaire
economie is een grote verandering voor bedrijven, maar biedt ook kansen voor economische ontwikkeling. In het Noordzeekanaalgebied/ Westas zien wij in het bijzonder kansen op dit gebied. De rol van
de provincie in deze is die van verbinder van initiatieven en kennismakelaar richting bedrijfsleven en
gemeenten. Wij vervullen deze rol via het Servicepunt Duurzame Energie.”
Sinds 2015 is de invulling van de gedachten over een circulaire economie steeds meer in een stroom
versnelling geraakt. De bewustwording in maatschappij en in bedrijven over de noodzaak neemt
gestaag toe.
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Provinciale rol en instrumenten

wat de ruimtebehoefte is van circulaire bedrijven

De provincie vervult een rol in het verbinden van

en welke kwalitatieve randvoorwaarden, zoals mili-

partijen en het faciliteren van ontwikkelingen.

euruimte, daarbij horen. In de Omgevingsvisie is een

Hiervoor worden financiële en planologische

reservering opgenomen voor circulaire bedrijvigheid,

instrumenten ingezet. Door onderzoek te (laten)

vooral gelet op hogere milieucategorieën, waar-

doen naar kansen voor circulaire economie

voor ruimte schaars is. De Westas is als programma

worden bedrijven bij elkaar gebracht en

afgerond.

geïnspireerd. Als opdrachtgever is de provincie

Om inzicht te krijgen in de rol van regelgeving (5) is

een ‘launching customer’ die opdrachtnemers

een loket voor melding van belemmeringen georga-

uitdaagt met circulaire concepten te komen. Als

niseerd, zijn belemmeringen in regelgeving (inter)

vergunningverlener, via de omgevingsdiensten,

nationaal geagendeerd, en wordt het loket in de

kunnen bedrijven gestuurd worden in hun transitie.

Metropoolregio Amsterdam (MRA) voortgezet. Een

Beleidsdocumenten

start is gemaakt als circulaire organisatie (6) door
de mogelijkheden in aanbesteding en aankoop te

De rol van de provincie is in 2016/2017 uitgewerkt in

verkennen en de doorwerking voor de verschillende

een Ontwikkelingsperspectief en Actieagenda, en

taken van de provincie te bespreken. Met de partners

medio 2017 vastgesteld. Langs 6 creatiesporen wordt

in de MRA is een intentieverklaring getekend. Een

de circulaire economie gestimuleerd en worden kan-

servicepunt zou hier een rol kunnen gaan spelen om

sen verkend. In plaats van ’een punt aan de horizon’

(kleinere) gemeenten te ondersteunen, daar waar

is gekozen voor een spoor dat zich werkenderwijs

capaciteit en kennis ontbreekt. De rol voor de provin-

vormt, dat creëert. Hiermee kan optimaal worden

cie is die van coördinator.

meebewogen met de ontwikkelingen in dit dynamische werkveld. De sporen hebben een richting op

Samenwerkingspartners

basis van 6 vergezichten die staan in de afbeelding

De transitie van de economie raakt de gehele

op de vorige pagina.

maatschappij. Van de wereldhandel tot de kleine
zelfstandige. De rol van de provincie zit sterk in het

In de Actieagenda circulaire economie uit 2017 is

verbinden en faciliteren, waar veel samenwerking bij

deze rol uitgewerkt voor de periode 2017-2020 in

hoort. De provincie neemt daarom deel aan netwerken

6 creatiesporen. Innovatie en ondernemerschap

van bedrijven, zoals de ImpactHub Amsterdam, en

(1) wordt gestimuleerd via deelname aan netwer-

van overheden, zoals MRA, het IPO en het Rijk. Via de

ken en met financiering in de vorm van zowel het

financieringsinstrumenten is er samenwerking met

aanbieden van training als voor de ontwikkeling van

bedrijven voor korte of langere tijd.

producten. Verkenningen zijn gedaan naar kansen
ketenvorming (2) te komen, en naar de productie van

Ontwikkelingen en behaalde
resultaten

schone grondstoffen (3) waarbij het met name ging

Zie de tabel op de volgende pagina voor de

om hoogwaardige toepassing van biomassa zoals

ontwikkelingen op de 6 creatiesporen de

zeewier en (berm)gras.

afgelopen 1,5 jaar.

om reststoffen weer grondstof te laten zijn en zo tot

Voor circulaire economie is ruimte (4) nodig. Daarom
is in het regionale programma Westas onderzocht
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Creatiespoor 2017

Kort de stand van zaken in 2019

1. Innovatie en
ondernemerschap

•

De provincie is partner, stimuleert het creatieve proces en verbindt partijen.

•

Hierbij wordt ingezet via netwerken en met gesubsidieerde ondersteuning. Met
Circo-track en GO!-NH zijn de ervaringen zeer positief, en deze krijgen een vervolg in
2019.

•

Aandachtspunten zijn de herkenbaarheid van de provincie als partner en ruimte
vinden voor opschaling van bewezen concepten.

2. Ketenvorming

•

De provincie is partner die als bemiddelaar stimuleert en verbindt.

•

Er is onderzoek gedaan naar kansen om reststoffen van een bedrijf de grondstof
voor een ander te laten zijn. Deze kennis moet toegepast worden door bedrijven met
elkaar in contact te brengen. Bedrijven moeten uitgedaagd (challenges, Circo-track)
en ondersteund worden vanuit (inter)nationale netwerken. Verkend wordt of en hoe
de OD/RUD hierbij ook een rol kunnen spelen (pilot in 2019).

•

Aandachtspunt is de capaciteit en kennis om de verbindingen te leggen, tussen
bedrijven en in netwerken.

3. Productie schone
grondstoffen

•

De provincie is partner en ontwikkelt beleid om innovaties te stimuleren. Ruimtelijke
implicaties worden onderzocht.

•

Het gaat om hoogwaardige toepassing van biomassa, zowel met nieuwe producties
(zeewier, algen) als met reststoffen (voedsel, bermgras, kranswieren). Voor de landbouw wordt een Circo-track in 2019 opgezet.

•

Aandachtspunt zijn de concurrerende mogelijkheden met biomassa (voedsel, biobrandstof, inhoudstoffen).

4. Ruimte

•

De provincie ontwikkelt beleid en brengt ruimtelijke behoefte en samenhang in beeld.

•

Er is een circulair model voor de Westas ontwikkeld dat nu is overgedragen aan de
partners. Er loopt een challenge voor circulaire werklocaties en in 2019 wordt gekeken naar de ruimtelijke/logistieke consequenties.

•

Aandachtspunt is de gestuurde invulling van bedrijfslocaties, waarbij samenwerking
met de OD/RUD gezocht wordt.

5. Regelgeving

•

De provincie is partner en ambassadeur voor bedrijven voor regelgeving.

•

Er is een nationale samenwerking met Rijk, RVO.nl, MRA en provincies. We hebben
bedrijven meegenomen naar de Europese Commissie voor Internationale Knelpunten. De provincie heeft zitting in de nationale taskforce die in september advies over
regelgeving geeft aan het Rijk. Verkend wordt hoe de OD/RUD knelpunten kunnen
signaleren (pilot in 2019).

•

Aandachtspunt is dat bedrijven eerder een andere oplossing zoeken dan zich melden
over regelgeving.

6. Circulaire organisatie

•

De provincie als eigenaar, als ‘launching customer’.

•

Rond aanleg, beheer en onderhoud van wegen en bruggen speelt de provincie een
duidelijke rol, maar ook bij andere taken van de provincie en het eigen kantoor. Het
team circulair zit dwars door de organisatie en collega’s worden meegenomen in
denken over circulariteit als vertrekpunt in beleid, ontwerp, aanschaf en uitvoering.

•

Aandachtspunt is voorlopig het integreren van circulair denken in de uitvoering van
taken, van koffiebeker tot asfalt, van afweging bij aanbesteding tot subsidie.
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uitvoeringsdiensten zal de bewustwording in
gemeentelijke organisaties een impuls geven.

2020. De provincie heeft de afgelopen 1,5 jaar een dui-

e. Koppeling energietransitie aan circulaire transitie.

delijke positie ingenomen in de transitie naar een cir-

Er zit een faseverschil in beide transities als het

culaire economie. Deze lijn wordt versneld voortgezet.

gaat om kennis en concreetheid. Ook zit er een fi-

Met name de samenwerking met partijen zal versterkt

nancieel verschil in terugverdientijd van investerin-

worden. De volgende accenten liggen nu voor:

gen. Energietransitie heeft op al deze terreinen een

a. Communicatie: De provincie zichtbaar maken

voorsprong. Tegelijk zijn de transities voor energie,

en houden als partner in de ontwikkeling van de

economie en mobiliteit allemaal onderdeel van de

circulaire economie, vraagt een gestructureerde

klimaatopgave en de bijbehorende CO2-reductie.

communicatie.

Het maximaal integreren van de 3 opgaven vraagt

b. Samenwerking MRA/IPO: De provincie heeft een
prominente rol op zich genomen. Hiermee heeft
de provincie een duidelijke inbreng in de koers van

specifieke aandacht maar is voor het effectief
realiseren van de klimaatopgave noodzakelijk.

de samenwerking voor circulaire economie.

Financiën

Concreet:

In 2017 zijn het Ontwikkelingsperspectief en de Ac-

»» Taskforce herijking afvalstoffen

tieagenda circulaire economie vastgesteld. Dit was

»» Versnellingshuis CE

een nieuw beleidsterrein waarvoor door PS nieuwe

»» MRA-thema’s: textiel, bouw, plastic, e-waste

middelen in de vorm van een reserve beschikbaar

c. Platform voor provinciale stimulering circulaire

zijn gesteld. Deze middelen lopen in 2020 af. Het

economie. Vergelijkbaar met het Servicepunt

beleidsonderwerp circulaire economie is echter van

Duurzame Energie is er vraag naar een platform

structurele aard. Landelijk wordt er gewerkt aan

voor circulaire economie. Er is een duidelijk

grondstoffenakkoorden, en de doelstellingen uit het

verschil tussen duurzame energie (operationeel,

Klimaatakkoord moeten ook gehaald worden door

uitvoerend) en circulaire economie (informatie,

andere bedrijfsprocessen, van lineair naar circulair.

verbindend en ontwikkelend). Een platform als

Ook in de Omgevingsvisie is aangegeven dat het

schakel tussen kennis, businessplannen, beleid en

noodzakelijk is om de circulaire economie de ko-

onderzoek, voor zowel bedrijven als overheden.

mende jaren programmatisch verder vorm te geven.

Onderdeel van dit platform is een portaal voor

Het verdient aanbeveling het onderwerp circulaire

kennisuitwisseling tussen initiatiefnemers om

economie te borgen.

een start te maken of voor een vervolg.

Onderstaande tabellen zijn een uitsnede uit de begro-

d. Roadshow gemeenten. Kleinere gemeenten

ting 2019 van het operationeel doel dat betrekking

hebben wel ambities maar nauwelijks capaciteit

heeft op circulaire economie. In de tabellen zijn de

om goede kennis op te bouwen. Het opbouwen

saldi opgenomen van baten en lasten per jaar. Voor de

van een ‘community of practice’ (CoP) bestaat

reserve geldt dat hier alleen het saldo van de geplande

in de MRA. Een roadshow met omgevings- en

stortingen en onttrekkingen per jaar zijn weergegeven.
Saldo baten en lasten per jaar

OD

Naam operationeel doel

2019

2020

2021

2022

2023

4.2.2

Bijdragen aan transitie naar circulaire economie

1.475

783

618

618

618

Bedragen X € 1.000 en een positief bedrag (bijv. 100) is een uitgave/tegenvaller en een negatief bedrag (bijv. -100) is
een inkomst/meevaller.
Saldo stortingen en onttrekkingen aan reserves
OD

Naam Reserve

4.2.2

Reserve circulaire economie

2019*

2020

386

-65

2021

2022

2023

Bedragen X € 1.000 en een positief bedrag (bijv. 100) is een uitgave/tegenvaller en een negatief bedrag (bijv. -100) is
een inkomst/meevaller.
Een negatief bedrag betekent meer onttrekkingen dan stortingen aan de reserve
* met het uitgangspunt 1 OD = 1 reserve (met uitzondering van technische reserves voor kapitaallasten) geeft het saldo in 2019 een
vertekend beeld omdat de overheveling van de middelen uit oude reserves dit jaar plaatsvindt
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Inleiding
Urgentie
De provinciale Omgevingsvisie NH 2050 noemt 8 urgente ontwikkelingen in Noord-Holland, waaronder energietransitie en verstedelijking. Deze ontwikkelingen hebben allemaal invloed op de leefomgeving. De kwaliteit van de leefomgeving wordt mede bepaald door het erfgoed, cultuurlandschap en
het culturele aanbod. Cultuur is ook een belangrijke motor voor toerisme, innovatie en economische
groei, en daarmee essentieel om de internationale economische concurrentiepositie te kunnen behouden en versterken.
Provinciale Staten (PS) hebben er als doelstelling voor gekozen de kwaliteit van de leefomgeving te
behouden en waar mogelijk te versterken. Dat betekent niet dat de provincie op slot komt te staan,
maar dat op een slimme manier wordt gekeken hoe aanwezig cultuur en erfgoed (zowel boven- als
ondergronds) kunnen worden ingezet om toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen kwaliteit te geven.
Gedeputeerde Staten (GS) hebben daarom gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak, waarin de provincie maatwerk levert.

Uitdaging

uitgedaagd om zelf te komen tot nieuwe, innovatie-

Het cultuurbeleid is in ontwikkeling. Cultuurland-

ve oplossingen. Nu is er weer meer geld beschikbaar.

schappen transformeren door toedoen van ruimtelij-

Belangrijk is dat eventuele financiële bijdragen

ke ontwikkelingen. Deze opgaven hebben een grote

aansluiten bij de ingezette ontwikkelingen.

impact. In Noord-Holland Noord is het niet altijd
mogelijk om een economisch rendabele bestemming

Doelstelling

te vinden voor een monument. Zeker de grotere

In het cultuurbeleid hebben PS vastgelegd dat ‘trans-

incourante type monumenten als religieus erfgoed

formatie van het cultuurlandschap’, ‘leegstand en

en industrieel erfgoed kampen met dit probleem. In

herbestemming’ en ‘bovenlokale regie op culturele

de Metropoolregio Amsterdam (MRA) verandert juist

voorzieningen’ de 3 opgaven zijn die in het cultuur-

de directe omgeving van monumenten. Hierdoor

beleid 2017-2020 centraal worden gesteld. Deze

kunnen monumenten in relatie tot de directe omge-

opgaven vragen om een nieuwe gebiedsgerichte

ving onder druk komen te staan. Een monument kan

aanpak met ruimte voor maatwerk. Het provinciaal

een gebied echter ook van kwaliteit voorzien als de

beleid is hier dan ook op ingericht. De provincie wil

directe omgeving aansluit bij de identiteit van het

met cultuur en erfgoed kwaliteit bieden aan de grote

monument. Ook op het gebied van cultuur is deze

opgaven van de komende jaren.

tweedeling zichtbaar. Zo is er sprake van scheefgroei
(Inter)nationale publiekstrekkers in Amsterdam ver-

Samenhang met Omgevingsvisie/
Omgevingswet

tonen groei en in de buitenranden van de MRA staan

Noord-Holland beschikt over een unieke en rijke

culturele voorzieningen juist onder druk.

variatie aan (open) landschappen, ruimtelijke

Ook de vraag van consumenten, bewoners en

structuren, aardkundige en archeologische waarden,

bezoekers, naar cultureel aanbod is aan verandering

cultuurhistorie en gebouwd (wereld)erfgoed. De

onderhevig. Noord-Holland heeft een ruim aanbod

provincie onderscheidt zich door haar openheid, de

dat niet alleen voorziet in de lokale, maar juist ook in

grote afwisseling en de contrasten in het landschap.

de nationale en internationale vraag. Door de eco-

Deze karakteristieken reflecteren de rijke ont-

nomische crisis en bezuinigingen van overheden zijn

staansgeschiedenis en maken het aantrekkelijk voor

de financiële kaders voor cultuur sterk verminderd.

mensen om hier te wonen, voor bedrijven om zich

Dit heeft deels geleid tot het sluiten van culturele

hier te vestigen en voor recreanten en toeristen om

instellingen, maar aan de andere kant werd de sector

hier te verblijven.

tussen culturele voorzieningen binnen de MRA.
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•

In stand houden en benutten publiekstoegankelijk archeologisch depot.

en cultuurhistorie te benoemen, te behouden, waar
nodig adequaat te herstellen en waar mogelijk te

Rol

versterken en te ontwikkelen. Daarom is in de Om-

In de rol van regelaar is vastgelegd welke landschap-

gevingsvisie gesteld dat ontwikkelingen en beheer

pelijke en cultuurhistorische waarden van provin-

passend zijn bij de waarden, de karakteristiek en het

ciaal belang zijn. Dit is beschreven in de Leidraad

draagvermogen van het landschap.

Landschap en Cultuurhistorie als onderdeel van de

Deelterreinen

Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). De leidraad is omgevormd van een waardestellend kader

Het provinciaal Cultuur en Erfgoed-beleid is onder te

naar een meer gebieds- en ontwikkelingsgericht

verdelen in de volgende deelterreinen:

kader. Zo worden de cultuurhistorische waarden

•

cultuurlandschap: kwaliteit door ontwikkelen

en structuurdragers in onderlinge samenhang en

•

herbestemming: ontwikkelen door behoud

gebiedsgericht weergegeven en heeft de leidraad

•

culturele infrastructuur: ontwikkelen bovenlokaal

ontwikkelprincipes.

netwerk
Naast de rol van regelaar liggen er ook kansen om

Cultuurlandschap: kwaliteit door
ontwikkelen

ontwikkelingsgericht te investeren in de cultuur-

Uitdagingen

De provincie investeert direct in restauraties van

De transformatie van het cultuurlandschap dient

monumenten, maar ook in verduurzaming en

op een zorgvuldige wijze te worden uitgevoerd. Het

herbestemming van monumenten. Hergebruik

is onze opgave om sturing te geven aan ruimtelijke

van monumentale panden draagt ook bij aan de

ontwikkelingen zodat ze op een kwalitatieve wijze

provinciale doelstellingen ten aanzien van circulaire

bijdragen aan het versterken en benutten van het

economie. De provincie ontwikkelt kennis en deelt

cultuurlandschap en de bijbehorende cultuurhistori-

deze met haar netwerk van medeoverheden, eige-

sche structuurdragers, zoals benoemd in de Leidraad

naren en belangenbehartigers. Deze acties zijn niet

Landschap en Cultuurhistorie. De provincie doet dit

sec gericht op behoud, maar juist op waar erfgoed op

door te beschermen wat moet en te inspireren waar

regionale schaal kan leiden tot maatschappelijk en

kan. De Omgevingsvisie vraagt ook om een nieuwe

economisch rendement.

historische structuurdragers uit onze leidraad.

werkwijze van de provincie: een verschuiving van het
toetsen achteraf naar meedenken aan de voorkant.

Archeologie is als ondergrond een belangrijk onderdeel van ons waardevolle cultuurlandschap. De

Nog meer wordt van de provincie visie gevraagd over

provincie heeft op basis van de Erfgoedwet de taak

waar (gebiedsgericht) en vooral hoe (maatwerk)

om de Noord-Hollandse archeologische collecties

de ruimtelijke opgaven plaats kunnen vinden in het

te beheren en toegankelijk te maken voor weten-

landschap. Dit dwingt ons om op regionaal niveau

schap en publiek. Voor het duurzaam behoud van de

te bepalen wat intrinsiek zo belangrijk is dat het be-

collectie heeft de provincie sinds 2015 de beschikking

houden dient te worden. Maar het zet vooral aan tot

over het archeologisch depot in Huis van Hilde.

ontwikkelingsgericht inspireren en zelfs investeren

Naast de functie als archeologisch depot fungeert

in de opgaven en ontwikkelingen die de kwaliteit van

Huis van Hilde als publiekscentrum om archeologi-

het cultuurlandschap versterken.

sche vondsten voor een breed publiek toegankelijk
te maken door een permanente tentoonstelling over

De provincie zet hierbij in op de volgende activiteiten:
•

Vanuit cultuurhistorische waarden sturing geven

de archeologie van Noord-Holland en educatieve
activiteiten voor kinderen en schoolklassen.

aan ruimtelijke ontwikkelingen.
•

Investeren in provinciale cultuurhistorische struc-

Naast de uitvoering van de wettelijke taken reser-

tuurdragers.

veert de provincie binnen haar archeologiebudget
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middelen voor zogenaamde toevalsvondsten. Dit zijn

gebiedsgericht een bijdrage aan het versterken en

archeologische waarden en vondsten die toevallig in

benutten van Noord-Hollandse cultuurhistorische

de Noord-Hollandse bodem worden aangetroffen, of

structuurdragers. Hetzij door zelf rechtstreeks bij te

vondsten die aan het licht komen, ondanks het feit

dragen aan de instandhouding van monumenten,

dat alle verplichte archeologische onderzoeken zijn

hetzij door het veld te inspireren dit te doen.

uitgevoerd.

Maart 2019 zullen GS en PS geïnformeerd worden
over de voortgang van het cultuurbeleid. De belang-

Instrumenten

rijkste resultaten zijn:

•

Leidraad Landschap en Cultuurhistorie

•

Provinciale Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK)

De Leidraad Cultuurhistorie

•

Adviescommissie Ruimtelijke Ordening (ARO)

De Leidraad Landschap en Cultuurhistorie is in

•

Provinciaal Ruimtelijke Verordening (PRV)

2018 geactualiseerd. In de geactualiseerde versie

•

Omgevingsvisie / Omgevingswet

staan de regio’s meer centraal. Aan de hand van

•

Steunpunt Monumenten en Archeologie

meer beeldmateriaal wordt duidelijk gemaakt wat

Noord-Holland

het landschap uniek maakt, welke cultuurhistori-

Subsidieregelingen voor Cultuur:

sche waarden daarbij horen en hoe daarmee moet

»» Onderhoud molens

worden omgegaan. De geactualiseerde leidraad

»» Restauratie rijksmonumenten

biedt, anders dan zijn voorganger, meer praktische

»» Onderhoud/ restauratie provinciale monumen-

handvatten hoe er moet worden omgegaan met

•

ten

ruimtelijke ontwikkelingen. Daarbij wordt onder-

Noord-Hollands Fonds voor Monumenten en

scheid gemaakt in wat er echt in overweging moet

Herbestemming

worden genomen en wat meer handreikingen zijn in

•

Loods Herbestemming

de vorm van tips. De leidraad wordt als bouwsteen

•

Ontwikkelingsgerichte handleidingen

gebruikt voor de Omgevingsvisie en de Omgevings-

•

Monumentenmonitor

verordening. Ook het steunpunt neemt de leidraad

•

Kansenkaart

mee in hun activiteitenplan om het gedachtegoed

•

Regionaal beeldverhaal

verder te brengen bij gemeenten.

•

Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam/

•

Nieuwe Hollandse Waterlinie 2017-2020

Het steunpunt nieuwe stijl

•

Oneindig Noord-Holland

Sinds begin 2017 is het steunpunt nieuwe stijl een

•

Archeologisch Depot (in Huis van Hilde) en ar-

feit. Het steunpunt wordt ingevuld door 2 partij-

cheologische publicatiereeks

en: stichting MNF (voor de archeologie) en Mooi

Publieksruimten Huis van Hilde

Noord-Holland (voor het bovengronds erfgoed en

•

RO). Naast het ondersteunen van gemeenten bij
Resultaten

het uitvoeren van de wettelijke taak (de basistaak)

De provincie heeft de kwaliteiten van het cultuur-

wordt jaarlijks extra budget ingezet voor thema-

landschap verankerd in de Omgevingsvisie en

tische projecten over de 4 grote opgaven uit de

inspireert haar partners door middel van ontwik-

Cultuurnota: cultuurlandschap, herbestemming,

kelingsgerichte instrumenten. De provincie geeft

culturele infrastructuur, en de Omgevingswet.

sturing aan het met kwaliteit ontwikkelen van het

Rondom deze thema’s wordt jaarlijks een aantal

landschap. Dit doet de provincie via de Leidraad

projecten opgezet. Het huidige steunpunt zet meer

Landschap en Cultuurhistorie, het steunpunt

in op kennisbijeenkomsten en kennisdocumenten,

monumenten en archeologie Noord-Holland en de

zoals handreikingen, waarvoor zij kennis ophaalt en

Omgevingsvisie.

deelt. Het organiseert verschillende type bijeenkomsten door het jaar heen, zoals de Actualiteiten &

De provincie heeft inzicht in de restauratie- en

Ontwikkelingen Dag, de Dag van de Herbestemming

onderhoudsopgaven en kansen voor benutting

en kleinschaligere bijeenkomsten, zoals kennisbij-

van monumenten en heeft deze kennis gedeeld

eenkomsten, bij gemeenten over de Omgevingswet,

met het veld. Met maatwerk levert de provincie

erfgoedteams, en expertmeetings over herbestem-
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ming. Via de kennisbank op de website zijn diverse

cetera) ligt herbestemming een stuk lastiger. Gezien

documenten te raadplegen zoals handreikingen,

de monumentale waarde is sloop vaak geen optie.

zogenoemde archeoglossy’s en verslagen van ken-

Het type erfgoed maakt het vinden van een nieuwe

nisbijeenkomsten.

bestemming vaak niet eenvoudig. Juist de incourante monumenten hebben te maken met een groeien-

Vanuit de rol van eigenaar heeft de provincie het pu-

de leegstandsproblematiek. Zo komt bijvoorbeeld

blieksbereik van het archeologisch depot verbeterd,

als gevolg van ontkerkelijking 25-50% van de kerken

waardoor er voldoende middelen worden gegene-

de komende jaren leeg te staan (landelijk 2.000 van

reerd zodat Huis van Hilde grotendeels zelfstandig

de 4.200 kerken). Ook zal als gevolg van schaalver-

kan worden geëxploiteerd. Met de publieksfunctie

groting naar verwachting 30% van de agrarische

van Huis van Hilde is archeologie voor een breder

gebouwen, waaronder veel stolpboerderijen, leeg

publiek toegankelijk gemaakt. Naast een vaste

komen te staan.

tentoonstelling waarin mensfiguren van Noord-Hollandse bewoners in vroeger tijden centraal staan, zijn

Het monumentenbeleid richt zich van oudsher op

er wisselende tentoonstellingen (onder meer in sa-

restauratie en instandhouding. Met alleen restau-

menwerking met de Provinciale Atlas Noord-Holland)

ratie en onderhoud kunnen niet alle monumenten

waarin ook provinciale projecten worden belicht.

onderhouden en behouden worden. Om monumenten te kunnen behouden is een duurzame benutting

Voor onderwaterarcheologie hebben GS in de coali-

noodzakelijk. Daarom heeft de provincie in haar mo-

tieperiode 2015-2019 middelen beschikbaar gesteld.

numentenbeleid herbestemming centraal gesteld.

Met deze middelen zijn vondsten uit het zogenaam-

De ontwikkeling van erfgoed werkt inspirerend en

de ‘Palmhoutwrak’, een 17de-eeuws scheepswrak dat

versterkend voor een groter gebied. Erfgoed is dan

in de Waddenzee in de buurt van Texel is gevonden,

ook een sturende factor in grotere gebiedsontwik-

geconserveerd en gerestaureerd en wetenschappe-

kelingen. Door ruimtelijke gebiedsontwikkelingen

lijk onderzocht. In maart 2019 verschijnt een publica-

te koppelen aan herbestemming wordt behoud van

tie waarin de bevindingen over deze collectie worden

monumenten haalbaarder, realistischer en aantrek-

gepresenteerd. Museum Kaap Skil op Texel zal de

kelijker. Investeringsmiddelen voor monumenten

vondsten op termijn in een permanente tentoon-

kunnen dus bijdragen aan gebiedsprogramma’s. De

stelling presenteren. Daarnaast zal de permanente

provincie hanteert het uitgangspunt ‘lening waar

tentoonstelling in Huis van Hilde worden aangepast:

kan, subsidie waar moet’. Daarnaast ondersteunt

in de permanente tentoonstellingsruimte zal een

en inspireert de provincie initiatiefnemers om een

aparte plek worden ingeruimd met aandacht voor de

sluitende exploitatie te realiseren. De Wegwijzer

Gouden Eeuw en de maritieme archeologie.

monumenten toont op een publieksvriendelijke

Samen met de andere kustprovincies is er succesvol

manier het beleid van de provincie ten aan zien van

gelobbyd om bij het Rijk aandacht te vragen voor

monumenten.

bescherming van historische scheepswrakken tegen
natuurlijke erosie. In het nieuwe cultuurbeleid heeft

Wat betreft herbestemming zet de provincie in op de

het Rijk daar middelen voor vrijgemaakt.

volgende activiteiten:
•

Herbestemming: ontwikkelen door
behoud

Ontwikkelen van kennis en netwerk voor herbestemming en leegstand.

•

Stimuleren van het gebruik van erfgoed.

Uitdagingen
Demografische en economische ontwikkelingen

Rol

zorgen voor een groeiende leegstand van karakteris-

Overheden spelen een belangrijke rol in herbestem-

tieke gebouwen. Voor de meeste gebouwen worden

mingsprocessen, zowel bij kennis, regelgeving en

nieuwe functies gevonden. In sommige gevallen

planvorming als bij de financiering. Herbestemming

wordt gekozen voor sloop. Voor incourante monu-

is een langdurig proces: van de initiatieffase, via de

menten (zoals kerken, forten, industrieel erfgoed et

planvorming en uitvoering, tot de beheer- en exploi-
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tatiefase. Ook tijdelijk gebruik en maatregelen om

miljoen; hiervan zijn er 4 verleend en 4 in behande-

huidig gebruik te verlengen, kunnen hier onderdeel

ling. Dit overtreft de verwachting ruimschoots. Deze

van uitmaken. De provincie pakt haar rol op ieder

lag aanvankelijk op 2 leningen per jaar.

van deze momenten.
Loods
Instrumenten

Voor het aanjagen van herbestemmingen is een

•

Netwerkbijeenkomsten

loods ingesteld. Deze begeleidt monumenteigenaren

•

Kansenkaart

in de initiatief- en planvormingsfase en brengt vraag

•

Monumentenmonitor

en aanbod samen. De focus van de loods ligt op de

•

Steunpunt Monumenten en archeologie

monumentencategorieën waar de grootste opgave

•

Kennisdocumenten

ligt: het industrieel, agrarisch en religieus erfgoed.

•

Loods Herbestemming

De loods is in mei 2017 benoemd door GS voor een

•

Subsidie:

periode van 3 jaar. De loods zit nu in zijn 2de jaar. In

»» Duurzaam benutten (haalbaarheidsonderzoe-

de periode juni 2017 tot juni 2018 heeft de loods in 23

ken verduurzaming en herbestemming)
»» Benutting uitvoeringsregeling Restauratie en
Onderhoud Rijksmonumenten
•

projecten geadviseerd. De meeste projecten betroffen religieus en industrieel erfgoed. De advisering
geschiedt meestal op aanvraag van monumenteige-

Leningen:

naren maar ook op aanvraag van initiatiefnemers die

»» Herbestemmingskosten

gebruik maken van een monument.

»» Duurzaamheidsmaatregelen
Resultaten

Culturele infrastructuur: Ontwikkelen
bovenlokaal netwerk

De provincie heeft op het gebied van herbestemming

Uitdagingen

kennis en een relevant netwerk ontwikkeld. Er is

De aanwezigheid van cultuur draagt bij aan de kwa-

inzicht in bestaande en naderende regionale leeg-

liteit van de woon- en leefomgeving en is van grote

standsopgaven. Vanuit haar rol als beleidsontwik-

waarde voor de aantrekkelijkheid van Noord-Holland

kelaar heeft de provincie een instrumentarium voor

als toeristische en recreatieve bestemming. Overhe-

herbestemming ontwikkeld dat goed aansluit op de

den hebben de afgelopen jaren echter veel bezuinigd

opgave en instrumenten van haar partners. Hiermee

op cultuur waardoor lokale voorzieningen, zoals

is het gebruik van erfgoed en specifiek de benut-

theaters en bibliotheken, onder druk zijn komen

ting van industrieel, religieus en agrarisch erfgoed

te staan. Vooral in Noord-Holland Noord en aan de

gestimuleerd. Door een gebiedsgerichte benadering

randen van de MRA is hierdoor sprake van een ver-

en aansluiting op bredere gebiedsopgaven wordt het

schraling van het culturele aanbod. (Inter)nationale

(her)gebruik van erfgoed gestimuleerd.

publiekstrekkers, met name gelegen in Amsterdam,
vertonen daarentegen groei. Hierdoor neemt de

Fonds Herbestemming

druk op de stad toe waardoor ook het verschil tussen

Per november 2017 is het fonds Herbestemming ge-

Amsterdam en de rest van de provincie groeit.

ïmplementeerd (als opvolger van het Noord-Hollands
Fonds voor monumenten). Het doel is om de mid-

Ten aanzien van culturele infrastructuur zet de pro-

delen op revolverende wijze in te zetten. Zowel de

vincie in op de volgende activiteiten:

inhoud als de doelgroep van het fonds zijn verbreed

•

en de middelen zijn verhoogd naar € 9,1 miljoen. Middelen uit het fonds Herbestemming kunnen worden

•

aangewend voor laagrentedragende leningen voor
restauratie-, herbestemmings- en verduurzamings-

Restauratiefonds (NRF). Sinds november 2017 zijn er

Stimuleren van en participeren in regionale cultuurnetwerken.

•

kosten voor beschermde monumenten. De middelen
van het fonds zijn ondergebracht bij het Nationaal

Ontwikkelen van kennis en netwerk culturele
infrastructuur.

Toegankelijk en bereikbaar houden van het provinciaal bibliotheeknetwerk.

•

Bevorderen van de kwaliteit van cultuureducatie
in het basisonderwijs.

8 leningen uitgegeven voor een bedrag van circa € 1
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Rol

Metropoolregio Amsterdam 2019-2024. De provincie

Het in stand houden van culturele voorzieningen is

heeft regionale afstemming en regionaal gedra-

primair een taak van de gemeenten. Dit vraagt om

gen visies op gebied van culturele infrastructuur

een andere benadering van de culturele infrastruc-

ondersteund door middel van de Uitvoeringsregeling

tuur, waarbij de bereikbaarheid en toegankelijkheid

samenwerking gemeenten.

van kwalitatief hoogwaardige culturele voorzieningen centraal staan. Dit betekent dat culturele

Uitdagingen komende periode

infrastructuur een regionale opgave is met een

Naast de voortzetting van genoemd beleid zijn er

belangrijke tweedelijnstaak voor de provincie als

kansen en uitdagingen die nu geen plaats hebben

partner en bemiddelaar. Door middel van onderzoek

binnen het reguliere beleid. De thema’s verduurza-

maakt de provincie (regionale) opgaven inzichtelijk

ming van erfgoed en onderwaterarcheologie zijn in

en agendeert deze opgaven en mogelijke kansen bij

het cultuurbeleid niet benoemd als aparte thema’s.

gemeenten. De provincie faciliteert bestaande cul-

Een aantal activiteiten is niet benoemd of staat

turele netwerken van gemeenten om tot duurzame

versnipperd opgenomen in het huidige cultuurbeleid.

regionale afstemming en efficiënte samenwerking

Het gaat hierbij om activiteiten die inspelen op een

te komen.

behoefte of ontwikkeling vanuit de samenleving.
Daarnaast zijn er nog activiteiten niet benoemd in

Als opdrachtgever subsidieert de provincie ProBiblio,

het cultuurbeleid die niet vallen onder een specifieke

de provinciale ondersteuningsinstelling voor biblio-

opgave.

theken, die uitvoering geeft aan de provinciale wettelijke taken binnen het bibliotheekstelsel. Tenslotte

Verlaging restauratiemiddelen

hebben PS incidenteel middelen beschikbaar gesteld

Vanaf 2012 zijn de provincies verantwoordelijk

voor het vervolg van het matchingsprogramma

geworden voor de verdeling van de rijksmiddelen

Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) voor de periode

voor het restaureren van rijksmonumenten die geen

2017-2020. Aansluitend op deze landelijke regeling

woonhuizen zijn. Voor het besteden van de middelen

CMK 2017-2020 geeft de provincie invulling aan haar

heeft vrijwel elke provincie een regeling opgesteld.

provinciale rol als partner.

Noord-Holland ontving tot 2019 € 4,7 miljoen. Door
een herverdeling van de middelen is dit bedrag

Instrumenten

verlaagd naar € 2,7 miljoen. GS hebben voor de jaren

•

Netwerkbijeenkomsten

2019-2020 besloten om dit bedrag met € 2 miljoen

•

Opdrachten (kansenkaart, onderzoeken, voor-

aan te vullen zodat het totaal beschikbare budget

beeldprojecten)

gelijk blijft. Deze middelen zijn echter niet structu-

•

Monitor

reel toegekend.

•

MRA Agenda cultuur

•

Bijdragen en subsidies (regionale visies/profielen,

Verduurzaming van erfgoed

regionale culturele kwartiermakers)

Bij het thema verduurzaming van erfgoed gaat het

•

Boekjaarsubsidie aan ProBiblio

om deels bestaande activiteiten, zoals de subsidie-

•

Subsidie aan Plein C

regeling voor het uitvoeren van een energiescan, en
deels om activiteiten die nu vanuit de kennisrol wor-

Resultaten: netwerken

den opgepakt, zoals de pilot verduurzaming Zaanse

De provincie heeft de regionale opgaven en kansen

Schans. Een onderzoek naar de mogelijkheden voor

in kaart gebracht en breed gedeeld. Gemeenten

verduurzaming door te kijken naar het hele gebied in

zijn zich daardoor meer bewust van het belang van

plaats van per gebouw. Daarnaast zijn verschillende

regionale samenwerking op gebied van cultuur

grote en kleine bijeenkomsten georganiseerd voor

en zij gebruiken de onderzoeken en kennis van de

kennisdeling en netwerkvorming op dit gebied.

provincie om tot regionale afstemming te komen.
De samenwerking binnen de MRA heeft geresulteerd

Onderwaterarcheologie

in een bestuurlijke samenwerkingsagenda: Meer

De lobby voor bescherming van historische scheeps-

dan de delen, Programma Kunst, Cultuur & Erfgoed

wrakken is goed verlopen. Vanuit het landelijke
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Maritiem programma zullen verbeteracties komen

Culturele infrastructuur

die het maritiem-archeologisch beleid op een hoger

Cultuurparticipatie en cultuureducatie zijn niet

plan moeten brengen. Gelet op de voortrekkersrol

aangemerkt als provinciale kerntaak. Deze taak

die de provincie de afgelopen coalitieperiode heeft

opvatting staat haaks op de taakopvatting van de

vervuld, ligt het in de rede dat de provincie hierin

overige provincies die uitvoering geven aan het

weer een rol zal nemen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld

IPO-standpunt dat cultuurparticipatie en cultuur

over de verankering van maritieme archeologie in

educatie tot de kerntaken van de provincie behoren.

gemeentelijk beleid. Daarnaast is het een optie om

Wel heeft de provincie middelen beschikbaar gesteld

maritieme archeologie verder te integreren in het

voor het huidige programma Cultuureducatie. Over

algemene provinciale archeologiebeleid, waaronder

het voortzetten en verdiepen van het programma

collectiebeheer.

Cultuureducatie met kwaliteit in 2021-2024 en in
overleg met OCW en deelnemende gemeenten zo

Musea

mogelijk verbreden naar het voortgezet onderwijs en

Gezien de besluitvorming bij de Kaderbrief 2015, als

talentontwikkeling is nog geen besluit genomen.

gevolg van de kerntakendiscussie, ligt de focus van
het cultuurbeleid sinds 2016 op de kerntaak Cultureel

Sport

Erfgoed. Museumbeleid valt hier niet onder. In de af-

Op landelijk niveau is een nationaal sportakkoord

gelopen periode hebben meerdere musea een beroep

gesloten tussen IPO/provincies, het ministerie van

gedaan op de provincie voor verbouwing en aanpas-

VWS, sportraad en NOC*NSF. Andere provincies

sing van de vaste tentoonstelling. De musea zien

hebben een andere taakopvatting en gaan voort-

een rol voor de provincie omdat musea een regionale

varend aan de slag om tot een akkoord te komen.

functie vervullen en een belangrijke bijdrage leveren

Het akkoord omvat plannen voor accommodaties,

aan de kwaliteit van de leefomgeving, behoud van

buurtsportcoaches, topsport en evenementen.

erfgoed en de toeristisch-recreatieve sector. PS

In Noord-Holland is hier niet op ingezet omdat sport

hebben naar aanleiding van deze vragen een motie

niet tot de kerntaken is gerekend. In de aflopende

aangenomen om musea en evenementen eenmalig

coalitieperiode is er op 2 manieren aandacht gegeven

te ondersteunen voor de organisatie van regionale

aan sport:

evenementen en verduurzaming en het verbreden
van toegankelijkheid van culturele instellingen.

Subsidiering van Sportservice NH
Sportservice ontvangt jaarlijks € 120.000,- subsidie

Regionale beeldverhalen

voor het uitvoeren van de Kennisfunctie Sport. De

Naast instandhouding willen wij ook investeren in

kennisfunctie ondersteunt vraaggericht gemeenten

het verder versterken en benutten van onze struc-

en organisaties in en rond de sport met relevante

tuurdragers. Een belangrijk instrument dat wij hier-

kennis en inzichten voor uitvoering van sportbe-

voor inzetten is het instrument Regionaal beeldver-

leid. 2019 is het laatste jaar dat Sportservice een

haal. Het instrument heeft 2 doelen. Aan de ene kant

boekjaarsubsidie ontvangt. Ondertussen is ook

een regionale marketing op basis van de identiteit

bekend dat het lastig wordt om de kennisfunctie op

van het gebeid en aan de andere kant de identiteit

een andere wijze in te richten. Kennisontwikkeling

als basis te nemen voor een gebiedsopgave. In de

op het gebied van sport is moeilijk commercieel te

praktijk is het lastig om beide doelen te verwezen-

verkopen. Daarnaast hebben gemeenten zich nog

lijken binnen 1 project. Het voorstel is daarom om

niet georganiseerd om te kennisfunctie gezamenlijk

vanuit het doel te redeneren: het versterken van de

staande te houden.

identiteit van een gebied of structuurdrager. Dit kan
door het ontwikkelen van een regionale marketing-

Uitvoeringsregeling voor (duurzame) topsportac-

strategie, het organiseren van publieksprojecten,

commodaties in 2017

maar ook het organiseren van een goed participatie-

deze uitvoeringsregeling is opgesteld met de restant-

proces bij inpassingen in het landschap conform de

middelen uit TWIN-H en EXIN-H van eerder sportge-

Omgevingswet.

relateerd beleid. Dit was een eenmalige regeling.
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Beleidsdocumenten

ves geldt dat hier alleen het saldo van de geplande

•

Beleidskader Cultuurbeleid Cultuur in Ontwikke-

stortingen en onttrekkingen per jaar zijn weergege-

ling 2017-2020

ven en niet de actuele omvang van de reserve.

•

Leidraad Landschap & Cultuurhistorie 2010

Financiën

Belangrijkste bestuurlijke
overleggen

Onderstaande tabellen zijn een uitsnede uit de

•

BO MRA cultuurimpuls

begroting 2019 van de operationele doelen die be-

•

IPO BAC Cultuur

trekking hebben cultuur. In de tabellen zijn de saldi
opgenomen van baten en lasten per jaar. Voor reser-

Saldo baten en lasten per jaar
OD

Naam operationeel doel

2019

2020

2021

2022

2023

7.2.1

Bovenlokale culturele samenwerking ondersteunen

3042

3020

2770

2770

2770

7.3.1

Cultuurhistorische waarden landschap versterken

639

653

653

653

653

7.3.2

Kennis cultuurhistorische structuren vergroten

867

924

924

924

924

7.3.3

Investeren in behoud van archeologisch erfgoed

1686

1510

1518

1856

1504

7.4.1

Investeren in behoud en herbestemming monumenten

8347

8391

8391

6191

6191

Eindtotaal

14.581

14.498

14.256

12.394

12.042

Bedragen X € 1.000 en een positief bedrag (bijv. 100) is een uitgave/tegenvaller en een negatief bedrag (bijv. -100) is
een inkomst/meevaller. De bedragen zijn inclusief capaciteitskosten per OD
Saldo stortingen en onttrekkingen aan reserves
OD

Naam Reserve

7.4.1

Reserve Monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfonds)

Eindtotaal

3.214

2019*

2020

2021

2022

2023

3214

197

197

197

197

0.197

0.197

0.197

0.197

Bedragen X € 1.000 en een positief bedrag (bijv. 100) is een uitgave/tegenvaller en een negatief bedrag (bijv. -100) is
een inkomst/meevaller. Een negatief bedrag betekent meer onttrekkingen dan stortingen aan de reserve
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Inleiding
Voor veel van de provinciale doelstellingen is het provinciale grondbeleid een onmisbaar instrument.
De provincie wil het Natuurnetwerk Nederland afronden, wegen en hoogwaardige openbaar vervoersverbindingen realiseren en werken aan duurzame landbouw en agrarische structuurversterking. Dat
alles kan niet gerealiseerd worden zonder grond.
Met de inzet van provinciale grondinstrumenten (zoals aankoop, verkoop, beheer en ruil) wil de provincie effectief bijdragen aan het realiseren van de provinciale doelen op het gebied van bijvoorbeeld
natuur, water, mobiliteit, klimaatadaptatie en duurzaamheid. Grond(bezit) is een middel en nadrukkelijk geen doel op zich.
De activiteiten worden uitgevoerd binnen de kaders van de 5de Nota Grondbeleid die in november 2018
door Provinciale Staten (PS) is vastgesteld. De 5de Nota geeft nadrukkelijk invulling aan de wens van
de Staten om gronden primair aan te wenden voor het realiseren van provinciale doelstellingen (in
tegenstelling tot aanwending met oog op rendement en financiële doelstellingen).
De belangrijkste uitgangspunten van het grondbeleid zijn verwoord in de 4 kernwaarden: marktconformiteit, transparantie, rechtmatigheid en duurzaamheid. De uitwerking van deze kernwaarden in
concreet beleid vindt plaats in het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI), het Programma Natuurontwikkeling (PNO), het Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO) of andere gebiedsgerichte en/of thematische programma’s, gelegitimeerd door de Omgevingsvisie. Met deze
structuur wordt dus gewerkt met een compacte kadernota en jaarlijks te actualiseren onderwerpen
in uitvoeringsprogramma’s. Hierdoor is het mogelijk om flexibel in te kunnen spelen op de nieuwste
ontwikkelingen in de maatschappij en/of (technologische) inzichten.
Daarnaast draagt de provincie zorg voor het efficiënt en duurzaam (waardevast) beheren, verhuren en
verpachten van gronden in eigendom van de provincie. Het beleid voor dit beheer zal worden vastgelegd in een meerjarenbeheerplan, voorzien voor eind 2019.

Samenhang met Omgevingsvisie/
Omgevingswet

infrastructurele projecten is onteigening over het

De Omgevingsvisie was een belangrijke aanleiding

een specifiek stuk of strook grond benodigd is voor

voor de actualisatie van het grondbeleid in de 5de

bijvoorbeeld de verbreding van een weg of aanpas-

Nota. Grond is een belangrijke factor bij alle soorten

sing van een kruispunt. De aankoop van deze gron-

ruimtelijke opgaven. Geheel conform de filosofie

den vindt dan plaats op basis van volledige schade-

van de Omgevingsvisie is het grondbeleid flexibel

loosstelling: de eigenaar ontvangt daarmee bovenop

en gericht op maatwerk. Daardoor is het mogelijk

de waarde van de grond ook een vergoeding van de

effectief in te spelen op actuele ontwikkelingen en zo

schade als gevolg van de aankoop. Denk hierbij aan

invulling te geven aan de gebieds- en opgavegerichte

bijvoorbeeld gederfde inkomsten of de kosten voor

aanpak uit deze Omgevingsvisie.

het elders opnieuw inrichten van voorzieningen.

Deelterreinen

algemeen het uitgangspunt. Dit omdat er meestal

Gelukkig vindt het overgrote deel van de aankopen
uiteindelijk in minnelijke sfeer plaats. Minder dan 5%

Infrastructuur

van de aankopen leidt uiteindelijk tot onteigening.

Het grootste deel van de provinciale grondaanko-

Deze taakgebonden verwervingen vinden plaats ten

pen is ten behoeve van aanpassing van of nieuwe

laste van het budget dat PS beschikbaar stellen voor

infrastructuur. Gemiddeld worden circa 75 aankoop-

het desbetreffende project. Vaak lopen die budgetten

dossiers per jaar afgerond. Bij de verwerving voor

via een projectkrediet en/of in het kader van het PMI
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en PMO. De rol van de grondverwerving binnen deze

grond wordt beheerd, is ontstaan uit een zoektocht

projecten heeft een faciliterend karakter, maar zal

naar de meest optimale vorm.

tegelijkertijd de wettelijke kaders en de kaders van

Omdat er toch veel vragen blijven bestaan, onder

het door PS vastgestelde grondbeleid bewaken.

meer vanuit de pachters en LTO, of het huidige beleid
wel op de meest optimale manier de verschillende

Groen

belangen (provinciale doelen, financiële opbreng-

Grond vormt een essentiële schakel in de realisatie

sten, maatschappelijke wensen en verwachtingen)

van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Realisatie

bij elkaar brengt, loopt er een onderzoek naar wense-

vindt plaats door middel van verschillende instru-

lijke aanpassingen van het pachtbeleid. Op basis van

menten, zoals de vestiging van kwalitatieve verplich-

het onderzoek wordt een voorstel voor een aange-

tingen, kavelruilen of aankopen van grond binnen

past pachtbeleid voorgelegd aan GS en zo nodig aan

de NNN-begrenzing. Met name het vestigen van een

PS. Partijen uit het veld worden bij de aanpassing

kwalitatieve verplichting is een bijzondere vorm die

van het pachtbeleid betrokken. Streven is het resul-

specifiek voor de NNN-realisatie is ontwikkeld: de

taat in 2019 op te leveren.

provincie gaat daarbij een overeenkomst aan met
een eigenaar die zijn agrarische grond wil omzetten

Landbouw

in grond met een natuurfunctie. Deze eigenaar kan

De provinciale agrarische gronden worden waar

een zogenoemde SKNL-subsidie aanvragen voor de

mogelijk bij verkoop zo effectief mogelijk ingezet

waardevermindering van de grond door deze omzet-

voor het oplossen van knelpunten bij structuur-

ting én voor de benodigde inrichtingsmaatregelen.

verbetering van de landbouw. Daarnaast wordt

De inzet van de verschillende grondinstrumenten

ter bevordering van de agrarische structuur het

wordt uitvoeriger besproken in de nota Provinciale

instrument ruil- en/of herverkaveling ingezet. Op

Natuuropgave 2019-2023.

dit moment lopen er vrijwillige kavelruilprocessen in

Financieel gezien worden transacties ten behoe-

polder Waard-Nieuwland, Gooi en Vechtstreek en in

ve van de NNN-realisatie gefinancierd vanuit de

de Harger- en Pettemerpolder. Onderzocht wordt in

Reserve Groen. Dit wordt mogelijk gemaakt door

hoeverre er kavelruilen in andere gebieden kunnen

de verkoop van provinciale gronden die wij bij de

worden opgezet.

decentralisatie van het beleidsveld Groen in 2013 van
het Rijk voor dit doel hebben gekregen (voormalige

Strategische grondaankopen

BBL-gronden).

Met het krediet ‘Strategische grondaankopen’ heb-

Tevens heeft de provincie in 2014 gronden van het

ben PS het mogelijk gemaakt om, vooruitlopend op

Rijk gekregen om met de opbrengst daarvan de

mogelijke ontwikkelingen ten behoeve van provinci-

subsidie aan de gemeente Haarlemmermeer (in

ale doelen, gronden aan te kopen. In 2016 hebben PS

het kader van compensatiemaatregelen Schiphol;

besloten om het krediet de komende 10 tot 15 jaar af

Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving) te kunnen

te bouwen van € 97 miljoen naar € 20 miljoen, door

financieren. Tot 2023 zullen deze gronden gefaseerd

een jaarlijkse bijstelling bij de jaarrekening. Met een

in de markt worden gezet, waarbij tevens wordt ge-

forse bijstelling in de jaarrekening 2017 als gevolg

keken hoe deze zo efficiënt mogelijk kunnen worden

van de verkoop van het voormalig militair complex

ingezet om andere beleidsdoelen te ondersteunen.

Crailo, resteert per 31-12-2018 een krediet van € 40

Op jaarbasis wordt gekeken of er ten opzichte van de

miljoen. Hiervan zit circa € 27 miljoen ‘vast’ in de

boekwaarde winst of verlies optreedt. Deze winst of

volgende (grond)eigendommen:

het verlies wordt toegevoegd aan of verrekend met

•

Bloemendalerpolder. De provinciale eigendommen in deze gebiedsontwikkeling zijn reeds

de Reserve Groen.

verkocht aan de projectontwikkelaar en worden

Pachtbeleid
Het huidige pachtbeleid is enkele jaren geleden

in 2019 overgedragen.
•

Percelen aangekocht in de kavelruilen naar aan-

vormgegeven toen een groot areaal BBL-gronden

leiding van het voormalig gebiedsontwikkelings-

aan de provincie werd overgedragen. Het huidige

plan Wieringerrandmeer. Deze gronden zijn en

pachtbeleid, waarmee 1800 hectare agrarische

worden via verschillende kavelruilen ten behoeve
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van agrarische structuurverbetering langzamer-

vervallen, kan het overtollige vastgoed worden inge-

hand verkocht.

zet voor het realiseren van andere provinciale doelen

Het Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein

en/of worden verkocht. Uitgangspunt voor verkoop

in Anna Paulowna (RHB). De verdere ontwik-

is transparantie, marktconformiteit en rechtmatig-

keling van dit bedrijventerrein ligt momenteel

heid. Verkoop van vastgoed gebeurt in principe op

stil en de provinciale eigendommen zijn daarom

basis van een onafhankelijke taxatie. Hiervan kan

momenteel meerjarig verpacht.

worden afgeweken als het object een zodanig lage

Distriport, ook wel bekend als beoogd Zonne-

waarde heeft dat een dergelijke taxatie qua kosten

weide Jaagweg. Deze gronden zijn oorspronkelijk

de waarde overstijgt.

door de provincie aangekocht voor de ontwik-

•

•

keling van een bedrijventerrein. In 2017 hebben

Verantwoording GS aan PS

Gedeputeerde Staten (GS) besloten om hiervan

Te allen tijde wordt gestreefd naar maximale trans-

af te zien en met deze gronden een forse bijdrage

parantie ten aanzien van grondtransacties. In de

te leveren aan de energietransitie door het laten

begroting wordt zo goed mogelijk geraamd welke

ontwikkelen van een zonneweide.

kosten en opbrengsten in enig jaar gerealiseerd wor-

SLP Zuid, ook wel bekend als het kassengebied

den. Hierbij gelden wel enkele kanttekeningen:

Rozenburg. Deze gronden worden in 2020 of 2021

•

Aan- en verkoop van grond is vaak een grillig

verkocht als te ontwikkelen logistiek bedrijven-

proces dat sterk gekoppeld is aan de actuele eco-

terrein, onderdeel van Schiphol Logistic Park.

nomische situatie en is niet altijd goed te plannen

Jaarlijks wordt over de strategische aankopen

of te voorspellen. Daardoor kan de realisatie
afwijken van de raming.

gerapporteerd in de jaarrekening.
•

Zolang er onderhandeld wordt over aan- en

Beheer

verkoop van gronden kan vrijgeven van infor-

De provincie bezit een oppervlakte van circa 20.000

matie (bijvoorbeeld ten aanzien van taxaties) de

hectare grond. Een groot deel van deze grond valt

onderhandelingspositie van de provincie of 3de

binnen de beheergrenzen van de provinciale (vaar)

partijen schaden. Er zal daarom altijd een beroep

wegen. Daarnaast zijn circa 7.200 hectare grond
en 64 woningen in beheer gegeven aan PWN en

op geheimhouding worden gedaan.
•

GS leggen aan PS verantwoording af over alle

Staatsbosbeheer via een beheerovereenkomst. Het

aan- en verkopen van grond. Vanwege de boven-

resterende vastgoed (circa 2.700 hectare grond, circa

genoemde kanttekeningen zal het daarbij in de

800 ligplaatsen, 24 kavels ten behoeve van benzine-

praktijk ook kunnen gaan over verantwoording

stations en circa 70 gebouwen) wordt beheerd via

achteraf (met name via de jaarrekening), waarbij

pacht, verhuur, erfpacht en bruikleen. Jaarlijks ont-

GS toelichten welke van de geraamde doelstellin-

vangt de provincie hiervoor ongeveer € 3,1 miljoen

gen wel en niet zijn gehaald en waarom.

aan inkomsten. Dit beheer omvat ongeveer 1.500
contracten. Ligplaatsen en kavels voor tankstations

Uitdagingen komende periode

zijn in permanent beheer uitgegeven. Het overige

De belangrijkste uitdagingen voor de komende 4 jaar

vastgoed wordt tijdelijk beheerd in afwachting van

zijn:

een definitieve bestemming, ontwikkeling of sloop.

•

Het afronden van enkele grote dossiers:

Sinds 2017 worden percelen binnen de begrenzing

•

Bloemendalerpolder (organiseren langjarig

van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en/of met

beheer van circa 100 hectare ‘strategisch groen-

een weidevogeldoelstelling verpacht met gebruiks-

blauw’ binnen het plangebied, in eigendom van

beperkingen.

de provincie)
•

Distriport (afhandeling van rechtszaak)

Verkoop

•

Jaagweg/zonneweide realiseren

Overtollig vastgoed wordt verkocht. Het gaat hier

•

A8/A9

bijvoorbeeld om vastgoed dat eerder verworven is

•

Duinpolderweg

om een provinciaal doel te realiseren, bijvoorbeeld de

•

aanleg van een weg. Zodra dit doel is gerealiseerd of

Verkoop/duurzaam beheer vliegveld Bergen
(NNN)
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•

Verkoop SLP-terrein

•

Ontwikkeling ‘brandstoffenmixbeleid’ in het kader

Ontwikkelingen en behaalde
resultaten

van de actualisatie van het tankstationbeleid

In 2016 is de 4de Nota Grondbeleid vastgesteld. Na 2

Het verder professionaliseren van het beheer op

jaar moest echter geconstateerd worden dat, mede

basis van een meerjarenbeheerplan

door de ontwikkeling van de Omgevingsvisie, een

•

Provinciale rol en instrumenten

actualisatie noodzakelijk was. In november 2018 is de
5de Nota Grondbeleid door PS vastgesteld.

De primaire rol van de provincie in het Grondbeleid

Met de overdracht van de zogenoemde Bureau

is die van eigenaar. De provincie koopt en verkoopt

Beheer Landbouwgronden in het kader van de

grond en in de tussentijd beheert zij (soms langere

decentralisatie Groen aan het einde van de vorige

tijd) deze gronden. De provincie beschikt over het

collegeperiode, is het beheerareaal fors toegenomen.

bijzondere instrument ‘onteigening’, waarmee de

Mede daardoor is het beheer van onze gronden in

provincie in staat wordt gesteld om gronden tegen

de afgelopen collegeperiode geprofessionaliseerd en

de wil van de eigenaar in bezit te krijgen om een be-

van kaders voorzien, bijvoorbeeld in de ontwikkeling

langrijk maatschappelijk doel te realiseren. Uiteraard

van pachtregels gericht op duurzaamheid.

is dit instrument opgetuigd met veel voorwaarden,

Aan de hand van een MJVP is de verkoop van gron-

verplichtingen (zoals volledige schadeloosstelling)

den zonder provinciale doelen voortvarend ter hand

en een zorgvuldig proces.

genomen. Een sterk in het oog gelopen verkoop

De provincie opereert in de rol van (grond)eigenaar

betreft de verkoop van Crailo aan de 3 betreffende

in de privaatrechtelijke sfeer door met name het

gemeenten. De eerder verworven gronden in het

aangaan van overeenkomsten met bedrijven en

voormalig beoogde Wierringerrandmeergebied zijn

particulieren. De provincie is daarbij wel gehouden

ingebracht in verschillende kavelruilen. Nog niet

aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

alle eigendommen zijn daarmee verkocht, maar het

Met de genoemde kernwaarden in de 5de Nota

einde van dit traject is in zicht.

Grondbeleid geeft de provincie daar invulling aan.

Een andere ontwikkeling in de afgelopen collegepe-

Tevens dient de provincie altijd de voorkeur te geven

riode is de verdere ontwikkeling van het systeem van

aan een bestuursrechtelijke spoor (dus via subsidies

kwalitatieve verplichtingen bij de realisatie van de

en vergunningen en dergelijke) om haar doelen te

NNN. Dit als voorwaarde voor de verlening van een

realiseren, als deze mogelijkheid aanwezig is.

subsidie voor de waardedaling van de NNN-grond.

Beleidsdocumenten

Financiën

•

Vijfde Nota Grondbeleid (PS, november 2018)

Onderstaande tabel is een uitsnede uit de begroting

•

PMI, PNO en PMO - onderdeel grond

2019 van het operationeel doel dat betrekking heeft

•

Pachtregels (jaarlijks door GS vastgesteld)

op de grondbeleid. In de tabel is het saldo opgeno-

•

Meerjarenverkoopprogramma (MJVP)

men van baten en lasten per jaar. Hierin zijn tevens

•

Meerjarenbeheerplan, waaronder het meerjaren-

de inkomsten verwerkt die wij ontvangen uit huren

onderhoudsplan (MJBP, in 2019 besluitvorming

en pachten (€ 2,9 miljoen) en de verkoop van onroe-

door GS)

rend goed (€ 5,2 miljoen).

Saldo baten en lasten per jaar
OD

Naam operationeel doel

2019

2020

5.2.5

2021

2022

2023

Grondbeleid uitvoeren t.b.v. provinciale doelen

-3.943

-2.641

-5.331

-5.431

-5.431

Eindtotaal OD 5.2.5

-3.943

-2.641

-5.331

-5.431

-5.431

Bedragen X € 1.000 en een positief bedrag (bijv. 100) is een uitgave/tegenvaller en een negatief bedrag (bijv. -100) is
een inkomst/meevaller.
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inkomsten uit verkopen van gronden die geen onder-

Belangrijkste bestuurlijke
overleggen

deel van een project zijn ten gunste van algemene

Er zijn geen structurele bestuurlijke overleggen

middelen komen. De netto opbrengsten van de ver-

rondom grondzaken. Bestuurlijk overleg rondom

koop van BBL- en PASO-gronden wordt ten gunste

grondzaken is project-/situatiegebonden.

Voor de verkoop van onroerend goed geldt dat de

van de Reserve Groen wordt gebracht.
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Inleiding
De doelstelling van het provinciale milieubeleid is om een gezonde en veilige leefomgeving te behouden en te bevorderen. De provincie wil dit bereiken door de kwaliteit van de fysieke leefomgeving te
borgen en - waar mogelijk - ruimte te zoeken voor verbetering.

Samenhang met Omgevingsvisie/
Omgevingswet

op de gezondheid te meten en het treffen van daarbij

In het kader van de Omgevingswet, en meer nog de

rantie geven we daarbij ruimte voor participatie door

provinciale Omgevingsvisie NH 2050, maakt de pro-

bewoners, om het publieke draagvlak voor ons beleid

vincie de omslag van ‘milieu’ naar ‘gezonde leefom-

en uitvoering te verstevigen. Voorbeelden zijn het

geving’. Deze omslag van het bewaken van normen

uitgebreide gezondheidsonderzoek in de IJmond en

naar verbetering van de fysieke leefomgeving komt

te nemen maatregelen in het kader van het Schone

in de eerste plaats voort uit de hoofdambitie van de

Lucht Akkoord.

behorende maatregelen. Uit oogpunt van transpa-

Omgevingsvisie, die zegt dat we ons richten “op een
goede balans tussen economische groei en leefbaar-

Daarnaast kijken we naar de wijze waarop gezond-

heid, zodanig dat bij veranderingen in het gebruik

heid en veiligheid worden meegewogen bij ontwik-

van de fysieke leefomgeving de doelen voor een

kelingen in de fysieke leefomgeving.

gezonde en veilige leefomgeving overeind blijven”.
Uitgewerkt naar gezondheid en veiligheid staat het

Binnen de beschreven beweging past dat er, mede

volgende in de Omgevingsvisie: “Onze ambitie is

vanwege een aantal incidenten, steeds kritischer

het behouden en waar mogelijk verbeteren van de

wordt gekeken naar de wijze waarop de provincie

kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Dit betreft

haar VTH-taken vervult. Deze - overigens - lande-

bodem, water, lucht, omgevingsveiligheid, geluidbe-

lijke trend komt tot uiting in bijvoorbeeld de extra

lasting en (ontwikkelingen in) de ondergrond. In elk

activiteiten op het gebied van de ‘zeer zorgwekkende

geval voldoen we aan de wettelijke normen, en waar

stoffen’ (ZZS) die door het Rijk zijn geïnitieerd.

mogelijk zoeken we ruimte voor verbetering.” En:
“We streven naar het behalen van de WHO-normen

Tot slot: met de invoering van de Omgevingswet

in 2050.”

vindt een verschuiving van de wettelijke bodemta-

Dat gezondheid deze pregnante positie in de Omge-

ken plaats. Gemeenten krijgen de verantwoordelijk-

vingsvisie heeft, is ook te danken aan het belang dat

heid voor de bodemkwaliteit. De provinciale verant-

de Noord-Hollandse bevolking eraan hecht. Tijdens

woordelijkheid voor de grondwaterkwaliteit wordt

de publiekscampagne in het kader van de Omge-

naar verwachting uitgebreid met het grondwater

vingsvisie NH 2050 bleek dat de meerderheid van de

in het stedelijk gebied van Amsterdam, Haarlem,

respondenten gezondheid als belangrijkste thema

Zaanstad en Alkmaar. De overige milieutaken blijven

voor de Omgevingsvisie benoemden.

grotendeels ongewijzigd.

Om de beschreven omslag van normbewaking naar

Deelterreinen

verbetering van de leefbaarheid en gezondheidsbe-

•

Luchtkwaliteit

leid te kunnen maken, moet de provincie zich bezin-

•

Geluid

nen op haar taakopvatting. Allereerst moeten daar-

•

Bodem

voor de geformuleerde ambities worden vertaald

•

Ondergrond

naar beleid en uitvoering. De provincie geeft hieraan

•

Externe veiligheid

in het kader van kennisontwikkeling invulling door

•

Afval

onderzoek te doen naar de feitelijke situatie op het

•

Regionale luchthavens

gebied van onder meer luchtkwaliteit, geur, geluid

•

en veiligheid, de resultaten te monitoren, de effecten

Vergunningverlening, toezicht en handhaving
(VTH)
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Uitdagingen komende periode

Varend ontgassen

Luchtkwaliteit

De provincie Noord-Holland heeft per 1 maart 2017

In het regeerakkoord is aangekondigd dat het Na-

een verbod op varend ontgassen ingesteld. Eind 2018

tionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

is in de haven van Amsterdam gestart met een proef-

(NSL) zal eindigen bij de inwerkingtreding van de

neming van een ontgassingsinstallatie. Zodra deze

Omgevingswet en vervangen zal worden door een

operationeel is, zal ook gestart worden met toezicht

Nationaal Actieprogramma Luchtkwaliteit (NAL).

en handhaving. Het protocol voor toezicht en hand-

Het NSL was erop gericht de EU-normen te halen.

having is opgesteld met de samenwerkingspartners:

Deze normen zijn echter geen gezondheidsnormen;

Haven Amsterdam, politie en de Omgevingsdienst

hoe schoner de lucht, des te beter dit is voor de

Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). Begin 2019 wordt

gezondheid. Om die reden zal het NAL zich gaan

in samenwerking met de partners alvast proefge-

richten op een permanente verbetering van de lucht-

draaid met toezicht en handhaving.

kwaliteit. In januari 2018 heeft de Gezondheidsraad
het advies ‘Gezondheidswinst door schonere lucht’

Op internationaal gebied is in de zomer van 2017

gepubliceerd dat handvatten biedt voor het meer

het CDNI aangepast en is het verbod op varend

centraal stellen van gezondheid in het luchtkwa-

ontgassen opgenomen. Het CDNI is het internati-

liteitsbeleid. Sindsdien wordt door de overheden

onale verdrag waarin afspraken worden gemaakt

gezamenlijk gewerkt aan het ‘Schone Lucht Akkoord’

omtrent de verzameling, afgifte en inname van afval

(SLA). Aan de decentrale overheden is gevraagd

in de Rijn- en binnenvaart. Voordat deze afspraken

om aanvullende maatregelen te inventariseren die

in werking treden, moeten ze verwerkt worden in

kunnen worden opgenomen in het SLA. Wat dit

nationale wetgeving. Nederland is hier in 2018 al

voor de provincie gaat inhouden, wordt begin 2019

mee gestart en zal naar verwachting eind 2019 haar

uitgewerkt en in de loop van 2019 duidelijk. Het Rijk

wetgeving hebben aangepast en het verbod op ont-

wil in 2019 een bestuursovereenkomst sluiten met de

gassen hebben verwerkt in het Scheepsafvalstoffen-

decentrale overheden.

besluit. Voor de implementatie van deze aangepaste
wetgeving is in 2018 een landelijke Taskforce Varend

NSL/RSL

Ontgassen opgericht. De gedeputeerde milieu van

Het NSL wordt dit jaar afgerond. Het Regionaal

de provincie Noord-Holland is voorzitter van deze

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (RSL) is

taskforce. Daarin zijn diverse partijen vertegen-

financieel reeds afgerond; de rapportage hierover

woordigd, waaronder de provincies, het ministerie

ontvangen Provinciale Staten (PS) in de loop van

van I&W, Rijkswaterstaat, Inspectie Leefomgeving

2019. Dit gebeurt op het moment dat ook de financi-

en Transport, omgevingsdiensten van provincie

ële afronding van het NSL heeft plaatsgevonden.

Zuid-Holland (DCMR) en Noord-Holland (OD NZKG),
havenbedrijven Rotterdam en Amsterdam en diverse

Pilot Monitoring omgevingskwaliteit

brancheverenigingen uit de binnenvaart. Vanuit de

Als onderdeel van motie 110 is een 2-jarig monitoring-

High Level Group (met onder anderen minister Van

project gestart dat zich richt op het Noordzeekanaal-

Nieuwenhuizen en directeur Shell Van Loon) hebben

gebied. Naast luchtkwaliteit worden ook geur en ge-

zij de opdracht gekregen om de implementatie naar

luid gemeten. Het project kent 4 doelen: inzichtelijk

nationale wetgeving zo soepel mogelijk te laten

maken van de omgevingskwaliteit, ervaring opdoen

verlopen.

met big data, testen van diverse sensoren en het bevorderen van samenwerking tussen gebiedspartijen.

Geur

Gedurende de pilot worden er ook 3 ‘communities’

De doelstelling van geurbeleid is toe te werken naar

met inwoners opgezet waarbij zij de mogelijkheid

een verwaarloosbare geurhinder in Noord-Holland.

krijgen om zelf meetapparatuur (sensoren) te

Om deze doelstelling te realiseren is vooral geïnves-

installeren. De insteek is te komen tot een fijnmazig

teerd in het toepassen van innovatieve technieken

meetnet dat flexibel inzetbaar is. Het project wordt

om een beter inzicht te krijgen in de aard en oorzaak

in 2020 afgesloten met een evaluatie.

van geurgerelateerde klachten. In de Westpoort is
de afgelopen jaren een netwerk met elektronische
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neuzen (‘eNoses’) opgezet. Naar aanleiding van

van de provincie naar de gemeenten. Voor het

het verbod op varend ontgassen in de Provinciale

nakomen van reeds gemaakte afspraken over het

Milieuverordening (PMV) is dit eNose-netwerk in

beheer van bodemverontreiniging blijft de provincie

2018 flink uitgebreid langs het Noordzeekanaal en

verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor de

het Amsterdam Rijnkanaal. In de komende jaren zal

grondwaterkwaliteit blijft bij de provincie en wordt

dit wellicht nog verder worden uitgebreid.

naar verwachting uitgebreid met het grondwater in
Amsterdam, Haarlem, Zaanstad en Alkmaar. Indien

Geluid

mogelijk wordt grondwaterverontreiniging niet per

In het Actieplan Geluid 2018-2022 heeft de provincie

locatie, maar gebiedsgericht aangepakt. De wijzigin-

haar ambities met betrekking tot het terugdringen

gen ten gevolge van de Omgevingswet vragen om

van de geluidbelasting door provinciale wegen vast-

extra inzet tijdens de transitieperiode. Ook dient er

gelegd. Via motie 110 is geld gereserveerd voor het

voldoende capaciteit en budget beschikbaar te zijn

leggen van aanvullend stil asfalt en gevelmaatrege-

voor het uitvoeren van de grondwatertaken.

len bij geluidbelaste woningen boven het vastgestelde ambitieniveau.

De provincie houdt de inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheid voor de stortplaatsen die onder

Industrieterreinen van regionaal belang

de Wet milieubeheer vallen. In de komende periode

In de PMV zijn 5 industrieterreinen ‘van regionaal

zullen er naar verwachting 2 stortplaatsen worden

belang’ aangewezen. Dit houdt in dat de provincie

gesloten.

bevoegd gezag is voor het geluidzonebeheer binnen
de vastgestelde geluidzones van deze industrieterrei-

Voor de uitvoering van het bodembeleid is het Pro-

nen. In het kader van de Omgevingswet vindt er een

vinciale Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant

omzetting plaats van het beleid. Kern is dat er op een

2016-2020 opgesteld. Het zwaartepunt ligt bij het

hoger niveau wordt gekeken naar de vraagstukken

saneren en beheersen van spoedlocaties. De risico’s

rond deze industrieterreinen, met name het vinden

van spoedlocaties zullen naar verwachting voor 2021

van een balans tussen een veilige leefomgeving en

beheerst zijn, maar de uitvoering van de sanerings-

het bieden van voldoende ruimte voor bedrijven in de

en beheersmaatregelen kan op veel locaties nog

zwaardere milieucategorieën. Daarmee wordt een

jaren nodig zijn en blijft een taak van de provincie.

integratieslag gemaakt met het beleid voor externe

Daarbij zijn er volgende aandachtspunten:

veiligheid en ruimtelijke ordening.

•

PFAS (PerFluor-Alkyl stoffen, waaronder PFOS).
De provincie heeft een beleidsregel voor sanering

Stiltegebieden

opgesteld en steeds meer gemeenten stellen

De Natuur- en Milieufederatie heeft een herijking

ook beleidsregels voor hergebruik van met PFAS

uitgevoerd van het stiltegebiedenbeleid. Aanbeve-

vervuilde grond op. Samen met Haarlemmer-

lingen waren onder andere om de stiltegebieden te

meer, Rijnland en het IPO heeft de provincie het

verdelen in ‘topgebieden’ en ‘oasegebieden’ en om

Rijk verzocht om ook landelijk beleid op te stellen.

extra in te zetten op handhaving en communicatie.

Er is inmiddels een werkgroep ingesteld die als

Voor de 3 stiltegebieden die niet voldeden aan de

opdracht heeft te bedenken hoe met PFAS en

criteria zijn in 2018 stiltetafels gehouden. Voor de

andere nieuwe stoffen dient te worden omge-

handhaving is extra inzet geregeld via motie 110. In

gaan. Daarnaast heeft de provincie extra geld

2019 wordt, na bestuurlijke goedkeuring, gewerkt

van het Rijk ontvangen voor het oplossen van de

aan een inventarisatie van mogelijke knelpunten in

PFAS-problematiek. Een deel hiervan zal worden

de huidige stiltegebieden en aan de actualisatie van

ingezet voor het bepalen van een zogenaamd

het beleid. Het nieuwe beleid zal worden verwerkt in

achtergrondgehalte dat als criterium voor ‘scho-

de Omgevingsverordening.

ne’ grond kan worden gebruikt.

Bodem

•

Diffuse loodverontreinigingen. De provincie wil

Bij de overgang naar de Omgevingswet gaat de

dat het blootstellingsrisico aan lood voor jonge

verantwoordelijkheid voor de bodemkwaliteit

kinderen wordt teruggebracht tot een aanvaard-
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baar gezondheidsniveau. Om inzicht te krijgen in

(tijdelijk) toestaan van evenementen op locaties die

de gebieden en locaties met mogelijk verhoogde

binnen de veiligheidscontour van risicovolle bedrij-

loodconcentraties, en de kwetsbare functies

ven vallen.

(met name kinderspeelplaatsen) die daarbinnen
voorkomen, is een inventariserend onderzoek

IOV subsidie 2019

uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek is er een

De Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) 2015-2018 is

uitvoeringsprogramma voor kinderspeelplaatsen

met een jaar verlengd. Het bestaat uit 4 deelpro-

opgesteld dat in 2019 wordt uitgevoerd. Daar-

gramma’s op het gebied van omgevingsveiligheid.

naast zal de kennis die met de inventarisatie is

Deze worden uitgevoerd door omgevingsdiensten,

opgedaan, worden overgedragen aan gemeenten.

veiligheidsregio’s en provincies. Het IOV is in samenwerking met het IPO, de VNG, het ministerie van I&W

Aardkundig erfgoed

en Brandweer Nederland opgesteld. Doel van het

Aardkundige waarden zijn die elementen en proces-

programma is om een kwaliteitsimpuls te geven aan

sen in het landschap die ons iets vertellen over de na-

het werkterrein omgevingsveiligheid en de kwaliteit

tuurlijke ontstaansgeschiedenis van dat landschap.

te borgen. Van belang voor Noord-Holland en de

De provincie Noord-Holland heeft 79 gebieden aan-

gemeenten zijn:

gewezen als aardkundig waardevol, waarvan er 16

•

Deze 16 worden beschermd door middel van bepalingen in de PMV. Met de omzetting van de regelgeving

deelprogramma 3: Informatie en kennisinfrastructuur

de status ‘aardkundig monument’ hebben gekregen.
•

deelprogramma 4: Ondersteuning lokaal externe
veiligheidsbeleid

naar de Omgevingsverordening wordt ook gekeken
naar het moderniseren van het beschermingsregime

De provincie stelt middelen van het impulsprogram-

voor het aardkundig erfgoed.

ma via een subsidie ter beschikking aan de omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s. Zij wenden de

Ondergrond

middelen aan ter ondersteuning van de taakuitvoe-

De ondergrond speelt een steeds belangrijkere rol

ring van de gemeenten en ter versterking van hun

bij ruimtelijke ontwikkelingen en in de energie-

eigen organisatie. In 2020 is er óf geen programma

transitie. Omdat ruimte boven de grond schaarser

IOV óf er komt een overgangsjaar.

wordt, vinden er steeds meer activiteiten in de
ondergrond plaats. Ook wordt aardwarmte gezien

Afval

als een belangrijke pijler voor de energietransitie.

De provincie wil negatieve gevolgen voor de leefom-

Activiteiten in de ondergrond brengen echter ook

geving door opslag en verwerking van afval tegen-

risico’s met zich mee, zowel op het gebied van de

gaan. Dit doet zij door voorschriften op te nemen in

veiligheid als met betrekking tot de kwaliteit van

de vergunningen voor afvalverwerkende bedrijven in

het grondwater. Door middel van advisering aan het

Noord-Holland. Met name geuroverlast bij afvalver-

Rijk over de winning van gas en aardwarmte geeft de

werkende bedrijven vroeg en vraagt zowel aandacht

provincie invulling aan haar beschermende taak. De

van de provincie als veel inzet bij vergunningverle-

provincie stimuleert de benutting van de ondergrond

ning en toezicht.

door deze in kaart te brengen via het exploratie- en
versnellingsprogramma voor aardwarmte dat zal

Landelijk is er veel te doen rondom afvalbedrijven

plaatsvinden in 2019 en 2020.

(grote toename afvalbranden, toename stortafval in
plaats van verbranding, financiële zekerheidsstelling

Externe veiligheid

in het kader van failliete afvalbedrijven en dergelij-

In Noord-Holland zijn diverse bedrijven gevestigd die

ke). Ook de verwerking van restmaterialen (onder

werken met gevaarlijke stoffen. Voor een deel van

andere AVI-slakken) is een thema dat de afgelopen

die bedrijven is de provincie bevoegd gezag onder het

tijd nadrukkelijk aan de orde geweest en ook de ko-

Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Deze

mende jaren naar verwachting zal terugkomen. Hier

taak is belegd bij de Omgevingsdienst Noordzee-

ligt ook een link met het circulaire-economiebeleid

kanaalgebied. Een actueel punt is het al dan niet

van de provincie.
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Regionale luchthavens

Provinciale rol en instrumenten

De provincie is bevoegd gezag voor regionale

•

De provincie heeft wettelijke taken op het gebied van

luchthavens. Voor het grootste deel van de regionale

bodembeheer en regionale luchthavens. Daarnaast

luchthavens is inmiddels een provinciale vergunning

is de provincie bevoegd gezag voor vergunningverle-

vastgesteld. De luchthavenbesluiten voor de heliha-

ning, toezicht en handhaving (VTH) van wetgeving

vens Heliport Amsterdam en de standplaats van de
traumahelikopter van het VUmc in Amsterdam zijn

in het fysieke domein (milieu, water en natuur).
•

in voorbereiding.

Op het gebied van luchtkwaliteit heeft de provincie een stimulerende en samenwerkende rol. Deze
wordt ingevuld door middel van dialogen (onder

Vergunningverlening, toezicht en
handhaving (VTH)

andere Milieudialoog en Milieucafé), samenwer-

De VTH-taken op het gebied van water, milieu, groen

Luchtkwaliteit) en stimuleringsmaatregelen

kingsprojecten (onder andere Pilot Monitoring

en bereikbaarheid worden door de omgevingsdiensten uitgevoerd. De provincie kent 4 omgevingsdien-

(onder andere Schone Lucht Akkoord).
•

Op het terrein van geluid is de provincie verant-

sten die in respectievelijk het Noordzeekanaalgebied,

woordelijk voor het bewaken van de geluidbelas-

de IJmond, Noord-Holland Noord en de Gooi & Vecht-

ting van provinciale wegen en industrieterreinen

streek actief zijn. Hun taken betreffen onder andere

van regionaal belang. Tevens is de provincie op

het verlenen van vergunningen en ontheffingen voor

basis van de Wet milieubeheer (en straks de Om-

industrie, flora en fauna, zwemwater en de controle

gevingswet) bevoegd om stiltegebieden aan te

op de naleving ervan. Richting deze omgevingsdien-

wijzen en regels te stellen inzake het voorkomen

sten heeft de provincie de rol van bevoegd gezag,
beleidsmaker, eigenaar en opdrachtgever. Vanwege

of beperken van geluidhinder in stiltegebieden.
•

Op basis van de Wet milieubeheer heeft de provin-

een aantal incidenten wordt er steeds kritischer ge-

cie beperkt ruimte om eigen regels te stellen. Die

keken naar de wijze waarop de omgevingsdiensten

regels staan in de PMV. Het gaat om de regels voor

hun VTH-taken vervullen, met name voor wat be-

milieubeschermingsgebieden zoals stiltegebieden,

treft het toezicht op de majeure risicobedrijven. Om

grondwaterbeschermingsgebieden en aardkundi-

tegemoet te komen aan de wens om het toezicht te

ge monumenten. De regels uit de PMV worden in

intensiveren, is extra inzet nodig. Van de provincie
vraagt dit ook een herijking van haar relatie met de

2019 omgezet naar de Omgevingsverordening.
•

omgevingsdiensten.

Binnen de Mijnbouwwet heeft de provincie een
adviserende rol richting het Rijk bij de vergunningverlening voor de winning van aardgas en

Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)
Het IPO heeft met het Rijk afgesproken om de ZZS met

aardwarmte.
•

Bij de besluitvorming over plannen en projec-

voorrang aan te pakken, gezien de recente proble-

ten bestaat in veel gevallen de verplichting om

matiek bij het Zuid-Hollandse bedrijf Chemours. In

een Milieueffectrapport (MER) op te stellen. De

plaats van de rapportages van bedrijven af te wachten,

provincie is bevoegd gezag voor de vaststelling en

schrijven de provincies bedrijven aan met de vraag

goedkeuring van (provinciale) plannen en projec-

informatie aan te reiken over de ZZS. Het doel is om een

ten waarvoor een MER moet worden opgesteld.

actueel beeld te krijgen van het gebruik en de emissie

De provincie kan in het kader van de vergunning-

van de ZZS en potentiële ZZS. Zo kan worden bezien of

verlening ook bevoegd gezag voor een MER zijn,

vergunningen aangepast dienen te worden of dat er

bijvoorbeeld voor de vergunningen van Tata Steel.

maatwerkvoorschriften moeten worden gesteld. De
provincie is voornemens om op basis van de voorge-

Beleidsdocumenten

stelde acties deel te nemen aan een actieve uitvraag en

•

Milieubeleidsplan 2015-2018

heeft daarvoor een gefaseerde aanpak opgesteld. Het

•

Tussenstand Milieubeleid 2015-2018

is waarschijnlijk een reële verwachting dat uit de actie-

•

Provinciale Milieuverordening (tranche 10A)

ve uitvraag informatie naar voren komt die om extra

•

Verkenning Ondergrondvisie

inzet van de provincie en omgevingsdiensten vraagt,

•

Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant 2016-2020

zowel op het vlak van beleid als toezicht.
•

Omgevingsvisie NH 2050
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Ontwikkelingen afgelopen periode

hoe de provinciale rol goed vorm te geven binnen

In 2017 is een tussenstand opgemaakt van de voort-

de kaders van de nieuwe Omgevingswet. Voor

gang binnen het Provinciaal Milieubeleidsplan 2015-

bodem is duidelijk dat een aantal taken overgaat

2018 (PMP). Daarin worden de volgende conclusies

naar gemeenten; dit wordt voorbereid.” Sinds 2018

getrokken: “De afgesproken acties uit het PMP lopen

publiceert de provincie Noord-Holland overtredingen

over het algemeen ruim voldoende tot goed. Er is

en handhavingsbesluiten bij majeure risicobedrijven.

geen aanleiding tot bijsturing van het beleid, afge-

Dit vergroot de transparantie en draagt bij aan een

zien van enkele wijzigingen die voortkomen uit het

beter naleefgedrag van bedrijven. Voor de omgeving

coalitieakkoord of financiële wijzigingen die via de

is het niet altijd duidelijk wat de bevoegdheden van

begrotingscyclus zijn toegelicht. (…) De basis van het

overheden zijn, welke rollen de bedrijven zelf en de

milieubeleid is het borgen van de wettelijke normen

omgevingsdiensten hebben. Daarom heeft de pro-

en regels. Van groot belang is de goede organisatie

vincie de omgevingsdiensten opdracht gegeven de

van vergunningverlening, handhaving en toezicht

informatie hierover te verbeteren.

via de Omgevingsdiensten. Hier is de afgelopen 2 jaar
een grote slag mee gemaakt. De Milieuverordening

Financiën

is recent nog geactualiseerd. De eerste verkenningen

Onderstaande tabellen zijn een uitsnede uit de

gericht op het voorsorteren op een Omgevingsver-

begroting 2019 van de operationele doelen die be-

ordening zijn gedaan, dit zal de komende tijd verder

trekking hebben op Milieu en gezonde leefomgeving.

opgepakt worden. Het milieubeleid beoogde naast

In de tabellen zijn de saldi opgenomen van baten en

het ‘borgen’ van en via regelgeving ook meer in te

lasten per jaar. Voor de reserve geldt dat hier alleen

zetten op ‘verleiden’ en ‘innoveren’ om verbetering

het saldo van de geplande stortingen en onttrekkin-

van de milieukwaliteit te bereiken, zowel voor een

gen per jaar zijn weergegeven.

duurzame, gezonde en veilige leefomgeving van
milieugebruiksruimte voor onze bedrijven. (…) De

Belangrijkste bestuurlijke
overleggen

sectorale milieuthema’s lopen grotendeels conform

Per deelterrein variëren de samenwerkingspartners.

afspraak en wettelijke verplichtingen. Voor de the-

De voornaamste partijen op milieugebied zijn het

ma’s lucht, geur, geluid en externe veiligheid is nog

IPO, het Rijk, gemeenten, waterschappen, omge-

wel - op onderdelen - nadere uitwerking gewenst

vingsdiensten en bedrijven.

onze inwoners als om te zorgen voor voldoende

Saldo baten en lasten per jaar
OD

Naam operationeel doel

2019

2020

2021

2022

2023

4.1.1

Luchtkwaliteit verbeteren

1.730

605

605

605

605

4.1.2

Geluidbelasting bewaken

1.364

510

510

430

310

4.1.3

Kwaliteit bodem en ondergrond verbeteren

2.312

-439

-836

-836

-836

4.1.4

Externe veiligheid bewaken (gevaarlijke grondstoffen)

4.1.5

VTH-taken uitvoeren en coördineren

575

65

65

65

65

22.205

20.906

20.132

20.094

20.012

Bedragen X € 1.000 en een positief bedrag (bijv. 100) is een uitgave/tegenvaller en een negatief bedrag (bijv. -100) is
een inkomst/meevaller.
De bedragen zijn inclusief capaciteitskosten per OD
Saldo stortingen en onttrekkingen aan reserves
OD

Naam Reserve

2019*

2020

4.1.3

Reserve bodemsanering

1.576

4.999

2021

2022

2023

Bedragen X € 1.000 en een positief bedrag (bijv. 100) is een uitgave/tegenvaller en een negatief bedrag (bijv. -100) is
een inkomst/meevaller.
Een negatief bedrag betekent meer onttrekkingen dan stortingen aan de reserve
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Regionale aanpak

In deze bijlage worden de Noord-Hollandse regio’s kort beschreven en wordt de regionale aanpak toegelicht.

a.

Inleiding

b.

Bestuurlijke regio’s

c.

Kop van Noord-Holland

d.

Alkmaar

e.

West-Friesland

f.

Zuid-Kennemerland

g.

IJmond

h.

Zaanstreek-Waterland

i.

Amstelland-Meerlanden

j.

Amsterdam

k.

Gooi en Vechtstreek

l.

Samenwerking in Noord-Holland Noord en in de MRA

Grote gebiedsgerichte programma’s
Daarnaast is ook een toelichting op een aantal grote, gebiedsgerichte programma’s opgenomen.

m.

Schiphol

n.

OV-knooppunten

o.

Noordzeekanaalgebied

p.

Stelling van Amsterdam/Nieuwe Hollandse Waterlinie

q.

Bodemdaling veengebieden

r.

Oostelijke Vechtplassen

s.

De Kop Werkt!
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a. Inleiding
In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De rol van de overheid verandert hierdoor. Kernpunt van
de Omgevingswet is vaker samenwerken met de omgeving: met inwoners, ondernemers, belangenorganisaties en andere overheden. Regionale samenwerking is noodzakelijk voor goede invoering van de
Omgevingswet.

Ook in de Omgevingsvisie NH 2050 staan opgavegericht werken en samenwerken met regionale partners
centraal. In november 2018 is de Omgevingsvisie vastgesteld door Provinciale Staten (PS). Daarin staat de
langetermijnvisie voor de fysieke leefomgeving van PS van Noord-Holland verwoord. PS hebben daarbij een
sturingsfilosofie omarmd volgens het adagium ‘lokaal wat kan, regionaal wat moet’. Vanuit de integrale Omgevingsvisie worden in de komende 4 jaar veel acties en instrumenten ingezet om onze langetermijnambities
waar te maken.
Omdat veel integrale opgaven gebiedsspecifiek zijn, is in de Omgevingsvisie een nieuw beleidsinstrument geïntroduceerd: de regionale samenwerkingsagenda. In de regionale samenwerkingsagenda kunnen afspraken
gemaakt worden over de concrete invulling van de ontwikkelprincipes per regio voor de komende jaren, de
rol van provincie, gemeenten en andere partijen hierbij en de instrumenten. Het schaalniveau van de huidige
bestuurlijke deelregio’s is een startpunt voor het inventariseren van de opgaven en een regionale samenwerkingsagenda. Per opgave wordt bepaald welk schaalniveau van samenwerking het meest passend is (maatwerk). In de collegeperiode 2019-2023 worden deze samenwerkingsagenda’s opgesteld. Daarbij wordt zo veel
mogelijk aangesloten bij al bestaande samenwerkingsagenda’s/-relaties (onder meer de nieuwe actieagenda
van de Metropoolregio Amsterdam). Naast de samenwerkingsagenda is voor de regio’s ook de verdere uitwerking van de Omgevingsverordening en andere nieuwe (uitvoerings)programma’s die in de Omgevingsvisie
genoemd worden een gezamenlijke actie.
Het samen met de regio werken aan opgaven past binnen de icoonactie ‘regionaal werken’ van Samen
Noord-Holland. Regionaal werken vraagt dat we onze veelheid van taken meer samen als 1 organisatie
oppakken en 1 consistent geluid afgeven naar de regio’s. Dat we meer en sneller inspelen op onze omgeving
en samen met onze partners bepalen of en hoe we gezamenlijk de opgaven gaan aanpakken. In dat kader zijn
ook regiomanagers benoemd. Tot slot sluit het aan bij andere gebieds- en ontwikkelingsgerichte instrumenten ter ondersteuning van samenwerking met onze partners zoals gebiedscontracten, regionaal programmeren en een gebiedsradar.
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b. Bestuurlijke regio’s
Al enige jaren is er in Noord-Holland sprake van een redelijk bestendige regio-indeling. Deze
indeling is niet ‘in beton gegoten’ en kan wijzigen als dat wenselijk is. Op dit moment zijn er in
de provincie Noord-Holland voor wat betreft de bestuurlijke samenwerking de volgende (deel)regio’s:

Noord-Holland Noord
1. Kop van Noord-Holland (Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel)
2. Regio Alkmaar (Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest)
3. West-Friesland (Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec)

Metropoolregio Amsterdam (MRA)
4. Zaanstreek-Waterland (Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Wormerland,
Zaanstad voor Zaanstreek en Zeevang)
5. IJmond (Beverwijk, Heemskerk en Velsen)
6. Zuid-Kennemerland (Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort)
7. Amstelland-Meerlanden (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn)
8. Gooi en Vechtstreek (Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren)
9. Amsterdam. In deze regio-indeling neemt de gemeente Amsterdam een bijzondere positie in. Het is niet
vergelijkbaar met de regionale samenwerking zoals de hierboven genoemde verbanden. Uiteraard werkt
deze gemeente wel samen met andere gemeenten in de provincie, maar niet zodanig dat echt sprake is
van 1 af te bakenen regio waar Amsterdam mee verbonden is. De Amsterdamse samenwerking vindt vooral plaats binnen het verband van de MRA. Dit samenwerkingsverband is van groot belang voor een goede
invulling van de taken van Amsterdam en haar buur(t)gemeenten.
Naast bovenstaande indelingen zijn er ook regionale indelingen voor de veiligheidsregio’s, politieregio’s en
uitvoeringsdiensten op regionaal niveau.
De regio’s werken ook op het schaalniveau van Noord-Holland Noord en het schaalniveau van de MRA met
elkaar samen, zie onderdeel l van deze bijlage.
In de volgende onderdelen wordt per deelregio een overzicht gegeven van het profiel, de regionale samenwerking, de regionale opgaven, de provinciale programma’s/projecten en de bestuurlijke informatie per
gemeenten. Meer informatie over de regionale en gemeentelijke bestuurskracht is te vinden in onderdeel a
van bijlage 1.
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c. Kop van Noord-Holland
De Kop van Noord-Holland, ook vaak Noordkop

De Kop van Noord Holland is een eigengereide regio.

genoemd, is een regio in het noordelijk deel van de

Veel doeners met een voeten-in-de-klei-mentaliteit.

provincie Noord-Holland. De regio grenst aan de

De regio is een anticipeerregio, een regio waar de

regio’s Alkmaar en West-Friesland. Een klein gedeelte

demografische cijfers laten zien dat er een grote trek

van het gebied ligt ook in de regio West-Friesland.

is naar de Randstad. Dit stelt de regio voor grote

Het gaat hierbij om een aantal plaatsen uit de ge-

uitdagingen op het gebied van wonen, werken en

meenten Schagen en Hollands Kroon die binnen de

leefbaarheid. De Waddenzee en de kust van het

Westfriese Omringdijk liggen.

vasteland van de Kop en Texel vormen samen de
Waddenbaai. De Kop van Noord-Holland vormt de

De Kop van Noord-Holland bestaat uit de volgende 4

westelijke start of het einde van het UNESCO Werel-

gemeenten:

derfgoed de Waddenzee.
55.559 inwoners

Den Helder

Regionale samenwerking

46.500 inwoners

Schagen
Hollands Kroon

47.615 inwoners

De raden in de Noordkop werken samen in de

Texel

13.645 inwoners

Regionale Raadscommissie (RRN) waar regionale

Totaal

163.319 inwoners

programma’s en gemeenschappelijke regelingen (bijvoorbeeld de Regionale Uitvoeringsdienst) worden

Kop van Noord-Holland
Vlieland

Harlingen
Texel

Súdwest-Fryslân

Den Helder

Hollands
Kroon
Enkhuizen

Schagen

Opmeer

Bergen
0

5,5

11 Km

Heerhugowaard
Langedijk

Koggenland

Medemblik
Stede
Broec
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besproken. De samenwerking op het sociaal domein

agenda wordt op 2 manieren uitgewerkt, namelijk

is in het verleden niet goed verlopen. De wens is om

door een verdiepingsslag in een meerjarenwerkplan

de goede samenwerking op het gebied van ruimte en

en in een nieuwe regionale samenwerkingsagenda

economie een voorbeeld te laten zijn voor het sociaal

Kop van Noord-Holland. Een inhoudelijke toelich-

domein. In de regio is er een burgemeestersoverleg,

ting op de onderwerpen die een plaats krijgen in

dat nieuw leven wordt ingeblazen en een porte-

het meerjarenwerkplan is te vinden in Bijlage 1.

feuillehoudersoverleg over Ruimte/Economie en

Hier komen diverse opgaven met betrekking tot de

Sociaal domein. Voor eilandvraagstukken is Texel op

havenontwikkeling, natuurontwikkeling (Wadden),

1 februari 2014 formeel toegetreden tot het samen-

bereikbaarheid en energietransitie in terug en de

werkingsverband ‘De Waddeneilanden’.

regiodeal Den Helder.

Regionale opgaven en provinciale
programma’s/projecten

Naast bovengenoemde integrale gebiedsprogramma’s volgt hier nog een korte samenvatting van de
dilemma’s die spelen rondom wonen, bereikbaarheid

De regio kent haar eigen regionale ambitiedocu-

en de ontwikkeling van datacenters.

ment. Op dit moment loop er een traject om dit

•

Wonen: De regio heeft zich de afgelopen jaren

ambitiedocument in opdracht van de RRN te actua-

stevig uitgesproken richting de provincie als

liseren en te verbreden zodat het aansluit bij onder

het gaat om het aantal te bouwen woningen.

andere de omgevingsvisie en de ontwikkelingen rond

Uitmondend in een lobby richting de Tweede

de energietransitie. Bij dit traject trekken de 4 ge-

Kamer en de provincie met een aanbod om meer

meenten samen op met de provincie. Dit moet leiden

woningen te bouwen. In het Tweede Kamerde-

tot een nieuwe samenwerkingsagenda tussen de 4

bat over woningbouw is veel te doen geweest

gemeenten en de provincie Noord-Holland (wellicht

over de provincie Noord-Holland. De regio geeft

aangevuld met partners als LTO en Hoogheemraad-

aan dat de demografische cijfers niet kloppen.

schap Hollands Noorderkwartier (HHNK)). Den Hel-

De portefeuillehouders Ruimtelijke ordening en

der loopt hier met een samenwerkingsagenda tussen

Economische zaken hebben aangegeven in be-

Den Helder en de provincie op vooruit. Provincie en

stuurlijk afstemmingsoverleg (BAO) dat de regio

regio hebben uitgesproken het belangrijk te vinden

vooral moet gaan bouwen. Mocht er meer vraag

hierin samen op te blijven trekken.

zijn dan zullen de bevolkingsprognoses ook
worden aangepast. De gedeputeerde Ruimtelijke

De regio Kop van Noord-Holland werkt samen in het

ordening is ook met de wethouders in de diverse

programma De Kop Werkt!. Dat is een programma

regio’s in gesprek gegaan over de wijze waarop

waar de 4 gemeenten € 15 miljoen aan bijdragen en

de prognoses tot stand komen. Er is door PS

wat de provincie met € 15 miljoen cofinanciert. Dit

€ 15 miljoen beschikbaar gesteld om de benodig-

programma is gestart in 2017, is nu halverwege en

de versnelling in de woningbouw te realiseren.

omvat 35 projecten op het gebied van havenontwik-

De verhoudingen tussen de provincie en regio

keling, arbeidsmarkt en onderwijs, destinatiemar-

zijn de afgelopen periode onder druk komen te
staan.

keting, bereikbaarheid en leefbaarheid met als doel
om de economie in de Kop een boost te geven. Een

•

Bereikbaarheid: Voor de provincie is de auto-

inhoudelijke toelichting op de onderwerpen die een

bereikbaarheid in Den Helder en naar Texel de

plaats krijgen in het meerjarenwerkplan staat in de

grootste uitdaging in de Kop. De provincie is

onderdelen m t/m r van deze bijlage.

wegbeheerder van de N250 maar de oplossing
voor de lange termijn zal samen met de gemeen-

De Kop ziet Den Helder steeds meer als de hoofd-

te, haven, marine en TESO en in samenhang met

stad van de Noordzee. De gemeente kampt met

de ontwikkeling en uitbreiding van de haven en

grote opgaven. Den Helder en de provincie hebben

marine tot stand moeten komen. Daarnaast is

vooruitlopend op de samenwerkingsagenda van de

landbouwverkeer en fietsverkeer op dezelfde

Kop van Noord-Holland reeds een samenwerkingsa-

weg een belangrijk thema in het kader van de

genda Den Helder opgesteld (4 december 2018). Deze

verkeersveiligheid.
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Hollands Kroon, de provincie Noord-Holland en

Politieke en bestuurlijke informatie
per gemeente

het HHNK hebben gezamenlijk het gebiedsplan

Meer informatie over de regionale en gemeentelijke

Productielandschap Wieringermeer voorbereid.

bestuurskracht is te vinden onderdeel a van bijlage 1.

Economie en landschap: De gemeente

Dit betreft een gezamenlijk kader om eventuele
ontwikkelingen in de Wieringermeer te wegen

Texel

aan de hand van ontwikkelprincipes. Met name

Inwoners: 13.645 inwoners

grootschalige ontwikkelingen in deze polder zoals

Burgemeester: Michiel Uitdehaag (D66)

hyperscale datacenters in relatie tot andere belan-

Raad: 15 zetels verdeeld over 7 fracties

gen, zijn de aanleiding geweest om deze unieke

Coalitie: Texels Belang, VVD en GroenLinks

samenwerking te starten. Het gebiedsplan past
binnen de provinciale Omgevingsvisie NH 2050,

Den Helder

de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) en

Inwoners: 55.559 inwoners

de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie.

Burgemeester: Koen Schuiling (VVD)
Raad: 31 zetels verdeeld over 11 fracties
Coalitie: CDA, Beter voor Den Helder, PvdA, de ChristenUnie, VVD, de Seniorenpartij en de Stadspartij

Hollands Kroon
Inwoners: 47.615 inwoners
Burgemeester: Rian van Dam (PvdA)
Raad: 29 zetels verdeeld over 9 fracties
Coalitie: Senioren HK, VVD en CDA

Schagen
Inwoners: 46.500 inwoners
Burgemeester: Marian van Kampen-Nouwen (CDA)
Raad: 29 zetels verdeeld over 10 fracties
Coalitie: CDA, PvdA en JESS
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d. Alkmaar
De regio Alkmaar ligt aan de Noordzee, bestaat uit

Regionale samenwerking

aantrekkelijke landschappen met karakteristieke

Regio Alkmaar is een netwerkorganisatie. De 7

kernen en bezit een sterke ondernemersgeest. De

gemeenten hebben afgesproken dat zij zo lean en

historische stad Alkmaar vormt de centrumge-

mean mogelijk willen samenwerken. Regio Alk-

meente in de regio. De regio is gunstig gelegen als

maar is daarom geen gemeenschappelijke regeling,

scharnierpunt tussen de dynamische Amsterdamse

maar een samenwerking waarbij alle besluiten in de

regio en het noorden van de provincie.

eigen colleges en raden worden genomen. Er wordt
gezamenlijk beleid voorbereid op de thema’s waarop

De regio Alkmaar bestaat uit 7 gemeenten:

wordt samengewerkt, maar er wordt regionaal

108.470 inwoners

Alkmaar

niets besloten. Sinds 2014 werkt de regio vanuit

29.941 inwoners

Bergen

het gezamenlijke Regiobeeld 2025 met een jaarlijks

Castricum

35.608 inwoners

uitvoeringsprogramma. Er wordt samengewerkt

Heerhugowaard

55.850 inwoners

binnen het ruimtelijk-economische domein (wonen,

Heiloo

23.099 inwoners

ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, economi-

Langedijk

27.836 inwoners

sche zaken, recreatie en toerisme, duurzaamheid) en

Uitgeest

13.520 inwoners

in het sociale domein (onderwijs, jeugdhulp, Wmo en

294.324 inwoners (2018)

participatie). Er is wel een regionale samenwerkings-

Totaal

Alkmaar

Hollands
Kroon

Schagen

Opmeer

Langedijk

Heerhugowaard

Bergen (NH.)

Koggenland

Alkmaar

Heiloo

EdamVolendam

Castricum

Beemster

EdamVolendam
Uitgeest
Heemskerk
Wormerland
0

3

Beverwijk

6 Km

Zaanstad

Purmerend

Landsmeer
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een aansluiting op de A9/betere ontsluiting

structuur afgesproken met onder andere regionale

bedrijventerrein Boekelermeer.

portefeuillehoudersoverleggen en raadsinformatie-avonden. De overall aansturing van de regionale

•

Bereikbaarheid: De regio gaat een nieuwe regi-

samenwerking is in handen van een coördinatieteam

onale bereikbaarheidsvisie opstellen. De ambitie

met een vertegenwoordiging van bestuurders en

is meer aan te sluiten bij het programma Samen

griffiers onder leiding van de burgemeester van

bouwen aan bereikbaarheid in de MRA en de

Alkmaar. De gemeenteraadsverkiezingen van 2018

Agenda Mobiliteit van de provincie. De relatie

hebben een andere dynamiek in de regionale samen-

met provinciaal beleid en provinciale program-

werking gebracht. Er zijn veel nieuwe bestuurders

ma’s/projecten is:

en raadsleden. De gemeente Alkmaar richt zich als

»» PMI 2019-2020/Infra regio Alkmaar: Inves-

centrumgemeente meer op regionale samenwerking

teringspakket bereikbaarheid (IPB) regio

dan voorheen.

Alkmaar: van het totale investeringsbudget
van € 60 miljoen (2009) resteert circa € 30,5

Regionale opgaven en provinciale
programma’s/projecten

miljoen, dat is bestemd voor projecten in en
rond Alkmaar.

Eind 2017 is het regionale Omgevingsbeeld ‘Diversi-

»» OV-knooppunten: provinciale investeringen in

teit als troef ’ vastgesteld als input voor de provin-

de stationsgebieden Castricum en Heerhug-

ciale Omgevingsvisie NH 2050 en basis voor de

owaard, betrokken bij de ontwikkeling van

gemeentelijke omgevingsvisies. In het Omgevings-

Alkmaar Noord en Uitgeest (Kennemerlijn).

beeld zijn de ruimtelijk-economische ambities van

»» A8-A9 / Landschapsplan.

de regio verwoord. Momenteel wordt gewerkt aan

»» OV Toekomstbeeld 2040.

de totstandkoming van de Focusagenda, gericht op

»» Perspectief Fiets.

intensivering van de samenwerking en aanbrengen

»» Concessie NHN tot medio 2028.

van focus. Wonen, bereikbaarheid en energietransitie vormen de belangrijkste opgaven. De agenda

»» Zaancorridor.
•

Economie: Het economisch profiel van de regio

wordt naar verwachting in het voorjaar van 2019 in

bestaat uit toerisme, agribusiness en het inno-

de regio vastgesteld.

vatieve energycluster. In 2016 is de Economische
Visie 2026 Regio Alkmaar vastgesteld. In regio

Opgaven in de regio zijn:
•

Alkmaar is de kennis en de ontwikkelkracht aan-

Wonen: Begin 2019 wordt een kwalitatief woon-

wezig om op de energiemarkt een vooraanstaan-

onderzoek afgerond op basis waarvan de woning-

de rol te spelen in de benodigde innovatie voor

bouwafspraken in de regio worden gemaakt. Op

de energietransitie. Daarbij is het belangrijk dat

Noord-Holland Noord-niveau wordt gewerkt aan

voldoende en goed geëquipeerde arbeidskrachten

een gezamenlijke aanpak van de huisvesting van

beschikbaar zijn. Dit alles komt samen in de Ken-

arbeidsmigranten. Vanuit Holland boven Amster-

nisregio Alkmaar en Terra Technica. De regio heeft

dam is begin december het lobbydocument voor

haar ambities voor toerisme vastgelegd in de

40.000 extra woningen aan de gedeputeerde

Toeristische visie 2025 Parel aan Zee. Toeristische

Wonen aangeboden. De gemeente Alkmaar heeft

marketing wordt vanuit Holland boven Amster-

de ambitie in de Kanaalzone 20.000 woningen

dam opgepakt. In 2017 is een regionale detailhan-

te bouwen. De relatie met provinciaal beleid en

delsvisie vastgesteld. De link met economisch

provinciale programma’s/projecten is:

beleid/ programma’s/projecten is:

»» Regionale afspraken (RAP) en Versnellen

»» Energie-innovatie: ontwikkeling van alterna-

woningbouw
»» Aanpak huisvesting arbeidsmigranten (NHN)
»» Nieuwe Strandwal. De gemeenten Heiloo,
Alkmaar, Castricum en de provincie NoordHolland hebben in 2014 de bestuursovereenkomst gesloten. Hierin zijn afspraken opgenomen over woningbouw, groenprojecten en

tieve energiebronnen als biomassavergassing,
waterstof, geothermie in projecten als Investa,
IDEA, DUWAAL.
»» Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt: Terra
Technica.
»» Toerisme: gezamenlijke visie en marketing
Holland boven Amsterdam.
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»» Recreatieparken: gezamenlijke aanpak van de
revitalisering van verouderde parken.
»» Convenant bedrijventerreinen en kantoren
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Alkmaar
Inwoners: 108.470 inwoners
Burgemeester: Piet Bruinooge (CDA)

(2016): herontwikkeling Boekelermeer, Bree-

Raad: 39 zetels verdeeld over 11 fracties

kland en Vaandel.

Coalitie: GroenLinks, VVD, PVDA, D66 en CDA: ‘Alk-

»» Onderzoek naar vrijkomende agrarische be-

maar aan zet’

bouwing gestart (NHN).
•

Energietransitie: Duurzaamheid/energietransitie

Bergen

is een belangrijk thema in de regio. Het regionale

Inwoners: 29.941

Actieplan duurzame energie loopt nog tot 2020.

Burgemeester: Hetty Hafkamp (GL)

In 2019 wordt prioriteit gegeven aan de opstelling

Raad: 21 zetels verdeeld over 8 fracties

van de Regionale Energiestrategie (RES) NHN

Coalitie: GroenLinks, VVD, Gemeentebelangen BES

waarin gemeenten, provincie en waterschap

en Behoorlijk Bestuur Bergen (BBB)

samenwerken. Daarnaast worden de wijkaanpak-

•

ken verduurzamen bestaande bouw voortgezet

Castricum

en wordt samengewerkt aan de grondstoffen-

Inwoners: 35.608

scan/circulaire economie en klimaatadaptatie.

Burgemeester: Toon Mans (VVD)

Landschap: In het Omgevingsbeeld zijn de regio-

Raad: 25 zetels verdeeld over 10 fracties

nale ambities voor het landschap verwoord onder

Coalitie: minderheidscollege VVD, CDA en De Vrije

de titel Het gezonde landschap. De relatie met

Lijst

provinciale programma’s/projecten is
»» Groen Kapitaal: Groen Spoor in de regio: ver-

Heerhugowaard

kenning van gezamenlijke regionale aanpak

Inwoners: 55.850

van groenprojecten in de regio. Uitwerking

Wnd. burgemeester: Bert Blase (PvdA)

regionale ambities. Omgevingsbeeld en provin-

Raad: 31 zetels verdeeld over 9 fracties

ciale opgaven uit de Omgevingsvisie.

Coalitie: Senioren Heerhugowaard, VVD, CDA en

»» Programma Natuurontwikkeling 2019-2025:

HOP (Heerhugowaardse Onafhankelijke Partij)

vliegveld Bergen.
»» Projecten Voedselbos en Bermgrasfabriek op

Heiloo

terrein in Geestmerambacht, mogelijke ontwik-

Inwoners: 23.099

keling van Groen Kapitaal-boerderij op die plek.

Burgemeester: Hans Romeyn (CDA)

»» In het Kustpact zijn afspraken gemaakt over
bebouwing van stranden en duinen. Afspraak

Raad: 19 zetels verdeeld over 8 fracties
Coalitie: Heiloo-2000, VVD en CDA

is dat de kustgemeenten in de regio onderzoeken welke visies er liggen voor de toekomstige

Langedijk

ontwikkeling van de binnenduinrand.

Inwoners: 27.836

Politieke en bestuurlijke informatie
per gemeente
Meer informatie over de regionale en gemeentelijke

Wnd. burgemeester: Leontien Kompier (PvdA)
Raad: 21 zetels verdeeld over 9 fracties
Coalitie: Dorpsbelang Langedijk, VVD, Hart voor
Langedijk/D66 en PvdA/ChristenUnie

bestuurskracht is te vinden onderdeel a van bijlage 1.

Uitgeest
Inwoners: 13.520
Burgemeester: Wendy Verkleij (VVD)
Raad: 15 zetels verdeeld over 7 fracties
Coalitie: PvdA, UVP en Progressief Uitgeest
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e. West-Friesland
De bestuurlijke regio West-Friesland ligt tussen het

Geografisch is het gebied groter en wordt het afge-

Markermeer en IJsselmeer aan de oostzijde, de ge-

schermd door de Westfriese Omringdijk. Hier vallen

meente Hollands-Kroon in het noorden, Heerhugo-

ook gemeenten Schagen, Alkmaar (deels), Langedijk

waard en Alkmaar in het westen en Edam-Volendam

en Heerhugowaard onder.

en de Beemster in het zuiden.
De regio is onlosmakelijk verbonden met water,
De regio Wes-Friesland bestaat uit 7 gemeenten:

heeft kenmerkende landschappen met langgerekte

Hoorn

72.806 inwoners

lintdorpen, de Westfriese Omringdijk en historische

Medemblik

44.480 inwoners

VOC-steden. West-Friesland staat bekend om het

Stede Broec

21.670 inwoners

sterke midden- en kleinbedrijf (mkb) en de onder-

Enkhuizen

18.476 inwoners

nemersgeest. Sterke economische sectoren zijn het

Drechterland

19.440 inwoners

composiet-/nautische cluster, de agrarische sector,

Koggenland

22.659 inwoners

de vrijetijdseconomie en de bouw. De regio beweegt

11.526 inwoners

Opmeer

zich met de agri- en foodsector op het mondiale

211.000 inwoners

Totaal

toneel. Als onderdeel van de Greenport Noord-Holland Noord heeft Seed Valley zich ontwikkeld. Dit is
hét internationale centrum voor plantenveredeling

West-Friesland

Hollands
Kroon

Opmeer

Medemblik

Heerhugowaard

Stede Broec

Enkhuizen

Drechterland
Hoorn
Koggenland

Alkmaar

0

3,5

7 Km
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en zaadtechnologie. De Westfriese bedrijvengroep

financieringsmogelijkheden vanuit de provincie.

verenigt bedrijven en ondernemers uit de regio en

De versnellingsopgave woningbouw speelt ook

zet zich actief in om de regio op de kaart te zetten.

hier, wel blijkt het voor de regio lastig de beschik-

Ieder jaar organiseert de Westfriese bedrijvengroep

bare middelen aan te spreken. Dit is onderwerp

het Westfries Ondernemersgala. De provincie spon-

van (bestuurlijke) aandacht. Op Noord-Holland

sort het gala, waar grote en kleine bedrijven zich in

Noord-niveau wordt gewerkt aan een gezamen-

de kijker kunnen spelen.

lijke aanpak van de huisvesting arbeidsmigranten. Vanuit Holland boven Amsterdam is begin

Regionale samenwerking

december het lobbydocument voor 40.000 extra

Samen vormen de 7 gemeenten de bestuurlijke

woningen aan de gedeputeerde Wonen aangebo-

regio West-Friesland. Ze werken al enkele decennia
samen. Er zijn 10 gemeenschappelijke regelingen

den.
•

Bereikbaarheid en verkeersveiligheid:
»» MIRT corridorstudie Amsterdam-Hoorn (ver-

waarin wordt samengewerkt in de regio, zoals het
Recreatieschap Westfriesland. Hoorn is de centrum-

breding snelweg Hoorn, verbetering spoor-

gemeente en stelt zich ook als zodanig op binnen de

bediening, OV-knooppunt Poort van Hoorn,

regionale samenwerking die de gemeenten hebben

fietspaden Purmerend-Hoorn).

met het Pact van Westfriesland1. Naast de inhoude

»» Er is een actieve lobby op een betere oost-west

lijke opgaven biedt het Pact een samenwerkings-

verbinding (Alkmaar, Enkhuizen-Zwolle) en

structuur in de regio. Het in 2013 afgesloten Pact is

vooral het verbreden van de Houtribdijk, alsook

in 2018 geëvalueerd en er wordt nu gewerkt aan een

het upgraden van de N23 naar de A23.

Pact 2.0 (doel vaststelling medio 2019). Hierin wordt

»» Op 30 november is de Westfrisiaweg geopend

de samenwerking met maatschappelijk middenveld

en de weg is belangrijk voor regionale bedrijven

en andere overheden gezocht. De regio heeft een

en forenzen. De voormalige N23 bestaat uit de

eigen structuurvisie: ‘Een dijk van een regio’.

N307 en N194 met daartussen een deel over de

Regionale opgaven en provinciale
programma’s/projecten

A7.
•

Economie:
»» Ontwikkeling en innovatie van de agrarische

De uitdagingen voor de regio liggen de komende ja-

sector (Greenport, Seed Valley, POP-subsidies,

ren op het beter benutten van de toeristische waar-

geothermie, leegkomende agrarische bebou-

den, de woningbouw, het vitaal en leefbaar houden
van de dorpen en kleine kernen, de duurzaamheids-

wing).
»» Onderwijs en arbeidsmarkt/talentontwik-

transitie, het op peil houden van de agrarische sec-

keling, hier wordt met 34 partijen (provincie

tor, de (digitale) bereikbaarheid en het aantrekken

heeft niet medeondertekend) samengewerkt

van arbeidstalent. Een sociale uitdaging ligt in het

in Noord-Holland Noord, ook op basis van het

terugdringen van het alcoholgebruik onder jongeren.

convenant ‘Voor een werkende arbeidsmarkt’.

Al een aantal jaren wordt via het project ‘In control

Via Terra Technica wordt ook samengewerkt in

of alcohol & drugs’ met veel partners hard gewerkt

de regio Noord-Holland Noord aan onderwijs

aan het terugdringen van het alcoholgebruik. De

op gebied van duurzaamheid.

regio heeft de ambitie binnen enkele jaren tot de top

»» Behouden en aantrekken beroepsbevolking.

10 van meest aantrekkelijke regio’s van Nederland te

Om de regio leefbaar te houden is de regio

behoren. Dit is gezamenlijk afgesproken in het Pact

sterk afhankelijk van binnenlandse migratie.

van Westfriesland.

Dit zorgt er mede voor dat er veel aandacht
is voor meedoen in de woningbouwopgave

Opgaven in de regio zijn:
•

Wonen: Er zijn een Regionale Woonvisie, Regionaal Actieprogramma met een actieagenda en co-

1

binnen de MRA.
»» Digitale bereikbaarheid (aanleg glasvezel)
wordt vooral door de bedrijven en ondernemers

De regio kiest er bewust voor Westfriesland aan elkaar te schrijven.
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De provincie biedt garantiestellingen, daar

Politieke en bestuurlijke informatie
per gemeente

waar het via de marktwerking niet lukt.

Meer informatie over de regionale en gemeentelij-

in samenwerking met gemeenten opgepakt.

»» Toerisme en recreatie (vaarrecreatie, Gouden
Eeuw (2019), International Sailing Center

ke bestuurskracht is te vinden in onderdeel a van
bijlage 1.

Medemblik, Regatta Medemblik, Iron Man,
Landbouwshow Opmeer)
»» Revitalisering verblijfsrecreatie (relatie met

Hoorn
Inwoners: 72.806

IBT). Uit onderzoek blijkt dat een groot gedeel-

Burgemeester: Jan Nieuwenburg (PvdA)

te van bestaande recreatieparken sterk verou-

Raad: 35 zetels verdeeld over 12 fracties

derd is en versplinterende eigendomssituaties

Coalitie: VVD, GroenLinks, Fractie Tonnaer, D66 en

kent, waardoor ze benut worden voor andere

Sociaal Hoorn

doeleinden dan bedoeld. Mensen die geen

•

woning kunnen vinden, criminele activiteiten,

Drechterland

et cetera. Er is een plan van aanpak om ver-

Inwoners: 19.440

beteringen aan te brengen op Noord-Holland

Burgemeester is Michiel Pijl (CDA)

Noord-niveau.

Raad: 17 zetels verdeeld over 5 fracties

Energietransitie (Regionale Energiestrategie,

Coalitie: CDA, VVD en PDL

warmtevisies). Hier wordt zowel op Noord-Holland Noord-niveau samengewerkt, als in de regio.

Stede Broec

Circulaire economie is nog minder in beeld. Het

Inwoners: 21.670

Windpark Westfrisia wordt momenteel gerea-

Burgemeester: Ronald Wortelboer (VVD)

liseerd en voor het voormalige bedrijfsterrein

Raad: 19 zetels verdeeld over 6 fracties

Distriport wordt nu gewerkt aan het realiseren

Coalitie: ODS, CDA en PvdA/GroenLinks

van een grootschalig zonnepark op initiatief van
•

de grondeigenaar (de provincie).

Enkhuizen

Landschap en groen:

Inwoners: 18.476

»» Er zijn relatief weinig (grote) natuuropgaven

Burgemeester: Eduard van Zuijlen

in de regio. Binnen het programma natuur-

Raad: 17 zetels verdeeld over 9 fracties

ontwikkeling liggen nog wat (kleinschaligere)

Coalitie: raadsbreed akkoord en er zijn 3 onafhanke-

opgaven/projecten. Er is aandacht voor achter-

lijk wethouders van buiten

blijven beheer van Streekbos door SBB. (Link
met PNO)
»» In 2018 zijn er stiltetafels georganiseerd om de
huidige stiltegebieden te kunnen herijken.
•

Koggenland
Inwoners: 22.659 (VVD)
Burgemeester: Rob Posthumus (VVD)

Milieu:

Raad: 17 zetels verdeeld over 5 fracties

»» Bodemverontreiniging met diffuus lood speelt

Coalitie: VVD, CDA en Welzijn Koggenland

ook in deze regio.
»» Herindeling luchtruim/Luchthaven Lelystad

Opmeer

speelt in verband met de verwachtte (geluids)

Inwoners: 11.526

hinder en ook toename verkeersstromen over

Burgemeester: Gert Jan Nijpels (VVD)

de Houtribdijk. Regie ligt hier bij het Rijk, de

Raad: 15 zetels verdeeld over 5 fracties

provincie speelde in 2018 een faciliterende rol

Coalitie: CDA, DSV en VVD

tussen Rijk en regio.
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f. Zuid-Kennemerland
De regio Zuid-Kennemerland bevindt zich aan de

Haarlem heeft de meeste inwoners en kenmerkt zich

zuidwestkant van de provincie en grenst aan de

als centrumgemeente in de regio.

westkant aan de Noordzee, aan de zuidkant aan de
bollenstreek van de provincie Zuid–Holland, aan de

De combinatie van kust, het metropolitane land-

noordkant voor het overgrote deel aan de gemeente

schap, cultureel erfgoed en het hoogwaardige

Velsen (regio IJmond) en aan de westkant grenst aan

woonmilieu kenmerken de ruimtelijke structuur.

de gemeente Haarlemmermeer.

Zuid-Kennemerland heeft een toeristisch-recreatief
profiel, met veel bezoekers, horeca en een sterk

De regio Zuid-Kennemerland bestaat uit
4 gemeenten:
160.287 inwoners

Haarlem

cultuuraanbod

Regionale samenwerking

Zandvoort

16.895 inwoners

De regio Zuid-Kennemerland maakt onderdeel uit

Bloemendaal

23.273 inwoners

van de Veiligheidsregio Kennemerland, waar verder

Heemstede

27.134 inwoners

de gemeenten uit de regio IJmond en de gemeen-

227.588 inwoners

te Haarlemmermeer deel van uitmaken. De regio

Totaal

Zuid-Kennemerland neemt actief deel in de samenwerking binnen de MRA. Ook wordt actief regionaal
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samengewerkt op bijvoorbeeld bereikbaarheid (mo-

Bijlage 2

•

Economie: De regio heeft onlangs gezamenlijk

biliteitsvisie,-fonds) en wonen (Regionaal Actiepro-

een Detailhandelsbeleid 2018-2023 opgesteld.

gramma Zuid-Kennemerland en IJmond). Er zijn ook

Daarnaast zijn provincie Noord-Holland, gemeen-

diverse portefeuillehoudersoverleggen, onder andere

te Haarlem en de 3D Makers Zone bezig geweest

in relatie tot de MRA.

met een visie op het zuidwestelijk deel van de
Waarderpolder. De beschikbare ruimte in dit

De regio Zuid-Kennemerland werkt toe naar een regi-

gebied, de ligging tussen stad en bedrijven en de

onale samenwerkingsagenda. Onder leiding van de 4

aanwezigheid van een aantal kansrijke initiatie-

burgemeesters zijn er al enkele radenbijeenkomsten

ven maakt dit gebied uitermate geschikt voor

georganiseerd. Er wordt hierbij aansluiting gezocht

bedrijven en experimenten op gebied van smart
technologie en circulaire economie.

met Velsen/regio IJmond.

Regionale opgaven en provinciale
programma’s/projecten

•

Toerisme: De badplaatsen hebben hoge ambities
met betrekking tot toerisme. Onder de noemer
van Amsterdam Beach wordt er samengewerkt

Diverse opgaven spelen in Zuid-Kennemerland en

met als doel om de kust aantrekkelijker te posi-

hierbij wordt op diverse manieren samengewerkt:

tioneren voor buitenlandse bezoekers van onder

•

Wonen: De regio’s Zuid-Kennemerland en IJmond

meer Amsterdam (spreiding toerisme in de MRA).

hebben een RAP liggen waar zowel kwantiteit als

Zandvoort zet zich in voor de komst van een For-

kwaliteit (onder andere betaalbaarheid, wonen
en zorg, duurzaamheid) aan bod komen. De

•

mule 1-race.
•

Energietransitie en klimaatadaptatie: Duur-

grote gemeenten zetten daarbij in op verdich-

zaamheid/energietransitie is een belangrijk the-

ting. Verder wordt ingezet op het aanbieden van

ma in de regio. Het komt terug in alle coalitieak-

diversiteit aan woonmilieus. Binnen de regio

koorden maar er zijn verschillen qua concreetheid

heeft Haarlem een aandeel in de (op MRA-niveau

en uitwerking. Haarlem loopt voorop: de stad wil

afgestemde) te realiseren woningbouwopgave. 3

alleen nog maar aardgasloos bouwen, in 2030

binnenstedelijke locaties in Haarlem (Oostpoort,

klimaatneutraal zijn en in 2040 aardgasvrij. Daar

Zuidwest en Europaweg/Schipholweg) zijn aange-

wordt geld voor uitgetrokken, onder andere voor

wezen als sleutelproject binnen de MRA.

2 wijkinitiatieven om aardgasloos te worden. Re-

Bereikbaarheid: Er zit veel druk op het lokale

gionaal is gestart met de deel-RES voor de regio

en regionale verkeerssysteem en in relatie tot

Zuid-Kennemerland-IJmond (in afstemming met

omliggende regio’s zoals Schiphol en Amsterdam.

de RES Noord-Holland Zuid) waarin gezamenlijk

Door de woningbouwopgave in de regio en net

de kansen voor gebouwde omgeving (warmte-

daarbuiten (Haarlemmermeer) komt de bereik-

transitie) en elektriciteit (mogelijkheden voor op-

baarheid verder onder druk te staan. (Hoogwaardig) openbaar vervoer en fiets zijn belangrijke

wekking en besparing) in kaart worden gebracht.
•

Landschap: Duinen en natuur zijn belangrijk in

speerpunten. De regio Zuid-Kennemerland heeft

deze regio. Er is een gezamenlijk ontwikkelper-

in 2010 een regionale bereikbaarheidsvisie opge-

spectief voor de binnenduinrand opgesteld met

steld met een regionaal fonds. De visie wordt het

daarin regionale afspraken over het behoud en

komende jaar geactualiseerd en wordt vervolgens

verbeteren van het bijzondere landschap. Ook is

vertaald naar een meerjarenprogramma dat

er aandacht voor de verbetering van Nationaal

aansluit bij de nieuwe scope van de regionale be-

Park Zuid-Kennemerland (betere balans tussen

reikbaarheid van Zuid-Kennemerland. De relatie

recreatie en natuur).

met provinciale programma’s/projecten is:
»» Concessie Haarlem-IJmond
»» Duinpolderweg
»» MIRT Verkenning Rotterpolderplein
»» Doorfietsroute IJmond-Zuid-Kennemerland
»» HOV Haarlem-Noord
»» OV-knooppunten (Kennemerlijn)
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Politieke en bestuurlijke informatie per gemeente
Meer informatie over de regionale en gemeentelijke bestuurskracht is te vinden in onderdeel a van bijlage 1.

Haarlem

Bloemendaal

Inwoneraantal: 160.287

Inwoneraantal: 23.273

Burgemeester: Jos Wienen (CDA)

Burgemeester: Elbert Roest (D66)

Raad: 39 zetels verdeeld over 12 fracties

Raad: 19 zetels verdeeld over 8 fracties

Coalitie: GroenLinks, PvdA, D66 en CDA

Coalitie: VVD, CDA en D66

Zandvoort

Heemstede

Inwoneraantal: 16.895

Inwoneraantal: 27.134

Burgemeester: Niek Meijer (VVD)

Burgemeester: Astrid Nienhuis (VVD)

Raad: 17 zetels verdeeld over 9 fracties

Raad: 21 verdeeld over 6 fracties

Coalitie: OPZ, VVD en CDA

Coalitie: HBB, GroenLinks en PvdA
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g. IJmond
De regio wordt doorsneden door de monding van de

De gemeente Uitgeest heeft begin 2014, na een pro-

Noordzee en het Noordzeekanaal. Zowel de gemeen-

ces van oriëntatie op haar toekomst, besloten om in

te Velsen als de gemeente Beverwijk grenzen aan het

BUCH-verband verder te gaan en daarmee vanuit de

Noordzeekanaal. Alle 3 de gemeenten liggen aan de

IJmond over te stappen naar de regio Alkmaar.

Noordzeekust. Velsen is daarvan de grootste badplaats en heeft de grootste haven. Het staalbedrijf,

Uniek in dit gebied, en tegelijkertijd de uitdaging, is

Tata Steel, staat op grondgebied van de 3 gemeenten,

de combinatie van zware industrie en de zeehavens

waarbij het grootste deel Velsens is. Kenmerkend

met wonen, groen, recreatie en mobiliteit. Voor de

voor de regio is de economische ontwikkeling:

regio is het spannend om een goede balans te vinden

havens, visserij, Tata Steel, Crown van Gelder, Nuon,

tussen die economische ontwikkeling en de kwaliteit

maar ook een grote diversiteit aan kleinere bedrijven.

van de leefomgeving.

De regio IJmond bestaat dus uit 3 gemeenten:

Regionale samenwerking

Velsen

67.988 inwoners

De gemeenten kennen een lange historie van

Beverwijk

41.075 inwoners

samenwerking in de IJmond. Een concrete vorm

Heemskerk

39.145 inwoners

van samenwerking was de Milieudienst IJmond.

148.208 inwoners

Deze dienst, opgericht door de 4 gemeenten van

Totaal

IJmond

Castricum
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Heemskerk
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de IJmond (toen nog inclusief Uitgeest), bevatte de

vastgesteld. Het mobiliteitsbeleid in de IJmond

toenmalige milieuafdelingen van de gemeenten.

is een integraal beleid. Het beleid is verweven

In de loop der jaren is deze dienst ook andere taken

met andere voor de IJmond belangrijke thema’s

voor de aangesloten gemeenten gaan uitvoeren. De

zoals de energietransitie, de luchtkwaliteit en de

dienst groeide uit tot de Omgevingsdienst IJmond,

algehele bereikbaarheid. Belangrijk aspect is het

die ook taken uitvoert voor 14 andere gemeenten en

woon-werkverkeer binnen de regio en naar buiten

de provincie Noord-Holland.

(richting zuiden). Voor wat betreft de bereikbaarheid van het NZKG is de bouw van de nieuwe gro-

Bij de decentralisatie van het sociaal domein werken

te zeesluis een belangrijk rijks-/regioproject. De

de gemeenten samen (bijvoorbeeld IJmond werkt),

relatie met provinciale programma’s/projecten is:

deels ook in groter verband met de regio Zuid-Ken-

»» Concessie Haarlem-IJmond

nemerland. De IJmond maakt onderdeel uit van

»» A8-A9/Landschapsplan

de Veiligheidsregio Kennemerland, waar naast de

»» MIRT Verkenning Rotterpolderplein

IJmond ook de gemeenten uit de regio Zuid-Kenne-

»» Doorfietsroute IJmond-Zuid-Kennemerland

merland en de gemeente Haarlemmermeer deel van

»» OV-knooppunten/Kennemerlijn
»» Zeesluis

uitmaken. De gemeente Velsen onderhoudt, deels
namens de IJmond, op verschillende dossiers con-

•

Economie en energietransitie: zie Noordzee

tacten met de regio Zuid-Kennemerland. In het RAP

kanaalgebied

Zuid-Kennmerland-IJmond is regionale afstemming

»» Daarnaast wordt in samenwerking met de

over kwantiteit/kwaliteit woningbouw en in IJmond

regio Zuid-Kennemerland gewerkt aan de ‘deel-

Bereikbaar wordt samengewerkt (inclusief fonds)

RES’ voor de regio Zuid-Kennemerland-IJmond

aan bereikbaarheid. De IJmond neemt actief deel in

(in afstemming met de RES Noord-Holland

de samenwerking binnen de MRA. Een belangrijk

Zuid) waarin gezamenlijk de kansen voor

samenwerkingsverband is het bestuursplatform

gebouwde omgeving (warmtetransitie) en

Noordzeekanaalgebied (NZKG).

elektriciteit (mogelijkheden voor opwekking en
besparing) in kaart worden gebracht.

Er zijn diverse gezamenlijke visies en plannen zoals

•

Landschap:

de Strategische IJmond Agenda, Economisch gebied-

»» Er is een gezamenlijke ontwikkelperspectief

sprogramma Made in IJmond en IJmond Bereikbaar.

voor de binnenduinrand onder het Noord-

In de IJmondcommissie vindt afstemming plaats over

zeekanaal opgesteld met daarin regionale

raadsvoorstellen met een regionaal karakter, veelal

afspraken over het behoud en verbeteren

voortkomend uit de Strategische IJmondagenda.

van het bijzondere landschap. In het kader

Regionale opgaven en provinciale
programma’s/projecten

van de samenwerkingsagenda convenant
Noordzeekust hebben de gemeenten boven
het Noordzeekanaal de bestuurlijke afspraak

Veel van de opgaven in de IJmond zijn verwoord in het

gemaakt met alle andere partners om voor de

gebiedsprogramma Noordzeekanaalgebied. Dat geldt

binnenduinrand gezamenlijk met de stake-

zeker voor de economische opgaven maar ook voor de

holders te bespreken of de bestaande visies,

opgaven op het gebied van energietransitie. Hieron-

nota’s, documenten, et cetera voldoende zijn

der nog een korte samenvatting van overige opgaven:

voor de ontwikkeling/bescherming van de

•

Wonen: De regio Zuid-Kennemerland en IJmond
hebben een RAP waarin zowel kwantiteit als
kwaliteit (onder andere betaalbaarheid, wonen

•

kwaliteiten en waarden van de binnenduinrand als onderdeel van het kustgebied.
»» Een ander belangrijk gebied is het groen- en

en zorg, duurzaamheid) aan bod komen. De grote

recreatiegebied Spaarnwoude. Het recrea-

gemeenten zetten daarbij in op verdichting. Ver-

tieschap werkt aan een gebiedsvisie Spaarn-

der wordt ingezet op het aanbieden van diversi-

woude Park 2040, waarbij wordt ingezet op

teit aan woonmilieus.

versterking van de groene waarden en ecolo-

Bereikbaarheid: De IJmondgemeenten hebben

gische verbindingen en op recreatief medege-

in 2014 de Regionale Mobiliteitsvisie IJmond

bruik van het landschap.
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•
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Beverwijk, Heemskerk en Velsen. Alle betrokken

Politieke en bestuurlijke informatie
per gemeente

partijen -Tata Steel, Harsco, provincie Noord-Hol-

Meer informatie over de regionale en gemeentelij-

land, gemeenten, omgevingsdiensten en de GGD

ke bestuurskracht is te vinden in onderdeel a van

Kennemerland- hechten aan duidelijkheid over de

bijlage 1.

Milieu: Tata Steel staat op het grondgebied van

gezondheidseffecten voor omwonenden. De inzet
richt zich op:

Velsen

»» Vergunningverlening, toezicht en handha-

Inwoneraantal: 67.988

ving: de provincie en de gemeenten verlenen

Burgemeester: Frank Dales D66

vergunningen aan bedrijven en organiseren

Raad: 33 zetels verdeeld over 10 fracties

het toezicht dat door de omgevingsdienst(en)

Coalitie: Velsen Lokaal, VVD, GroenLinks, PvdA en

wordt uitgevoerd.

LGV

»» Monitoring van omgevingskwaliteit: uitgebreide pilot in de IJmond.
»» Beleidsmatige inzet op luchtkwaliteit, zoals

Beverwijk
Inwoneraantal: 41.075

het stimuleren van schone brandstoffen en het

Burgemeester: Martijn Smit (PvdA)

provinciale verbod op varend ontgassen voor

Raad: 27 zetels verdeeld over 9 fracties

de binnenvaart.

Coalitie: D66, GroenLinks, PvdA en CDA

Heemskerk
Inwoneraantal: 39.145
Burgemeester: Mieke Balthus (CDA)
Raad: 25 zetels verdeeld over 7 fracties
Coalitie: CDA, Heemskerk lokaal, D66 en VVD
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h. Zaanstreek-Waterland
De regio Zaanstreek-Waterland bevindt zich aan de

Landsmeer

11.440 inwoners

oostelijke kant van de provincie en grenst aan de

Wormer

16.160 inwoners

oostkant aan het Markermeer, aan de zuidkant aan

Oostzaan

de Metropoolregio Amsterdam, aan de westkant aan

Totaal

9.748 inwoners
349.872 inwoners

de regio IJmond en aan de noordkant aan regio Alkmaar en West-Friesland. De regio wordt getypeerd

De combinatie van stad en het waterrijke platteland,

door 2 grote steden en 6 plattelandsgemeente met

het metropolitane landschap en cultureel erfgoed

de Beemster als UNESCO Werelderfgoed.

kenmerken de ruimtelijke structuur.

De regio Zaanstreek-Waterland bestaat uit 8 ge-

Regionale samenwerking

meenten:

De regio Zaanstreek-Waterland maakt onderdeel uit

Zaanstad

155.141 inwoners

van de MRA en neemt actief deel aan deze samen-

Purmerend

79.851 inwoners

werking. Daarnaast spelen de bereikbaarheid van de

9.702 inwoners

regio en klimaatadaptatie/bodemdaling een belang-

Edam-Volendam

36.010 inwoners

rijke rol in de samenwerking. Er is de afgelopen jaren

Waterland

16.306 inwoners

binnen de regio gefuseerd en ook de komende jaren

Beemster

Zaanstreek-Waterland
Heerhugowaard

Drechterland

Koggenland
Bergen
Hoorn

Heiloo

Alkmaar

Lelystad
Castricum
Beemster

Edam-Volendam
Almere

Uitgeest
Heemskerk

Purmerend

Wormerland
Beverwijk

Zaanstad
Oostzaan

Landsmeer

Waterland

Velsen

Haarlemmermeer

0

3

6 Km

Amsterdam
Almere

Gooise
Meren
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is nog een aantal fusies voorzien. De veiligheidsregio

voor nieuwe ontwikkelingen. Dit is waarom

Zaanstreek-Waterland is een samenwerkingsverband

de Zaancorridor is gekozen voor het uitvoeren

tussen de 8 gemeenten in de regio.

van een pilot vanuit het programma OV-knooppunten. Samen met de gemeenten rondom de

De regio Zaanstreek-Waterland heeft in 2017 een

Zaancorridor en met NS en ProRail werkt de

regionale samenwerkingsagenda opgesteld met

provincie op het moment aan het opstellen van

daarin 8 hoofdthema’s: wonen, economie, toerisme/

een uitvoeringsprogramma, met het doel dit

recreatie, metropolitane landschap, bereikbaarheid,

rond mei bestuurlijk vast te stellen (ook binnen

duurzaamheid, ruimtelijke ontwikkeling en big data.

de gemeenteraden).
»» Sleutelprojecten MRA Versnellingsopgave

De regionale samenwerking van de 8 gemeenten in
MRA-Noord heeft vorm gekregen door middel van de

woningbouw zijn Noordelijke IJ-oever – Ach-

actieagenda Zaanstreek-Waterland, werkgroepen en

tersluispolder – Kogerveld (in samenhang ont-

een identiteitsverhaal.

wikkelen 23.500 woningen) en stationsgebied

Regionale opgaven en provinciale
programma’s/projecten
In oktober 2018 hebben de colleges van gemeente

Purmerend (2.000 woningen)
•

Bereikbaarheid: Er lopen 3 grote programma’s/
projecten binnen deze regio
»» Programma Bereikbaarheid Waterland: Hierin

Zaanstad en provincie Noord-Holland de samen-

werken de provincie, de MRA en de gemeen-

werkingsagenda voor het gebied Zaanstad-Midden

ten Purmerend, Waterland, Edam-Volendam

vastgesteld. Het doel van de agenda is te kijken of

samen om de doorstroming, verkeersveiligheid

een gebiedsgerichte aanpak voor zowel de gemeen-

en leefbaarheid op en rondom de provinciale

te als de provincie meerwaarde op kan leveren ten

wegen (N235/N247) in dit gebied te verbeteren.

opzichte van de nu vaak sectoraal of thematisch

Het knelpunt op de N247 in Broek in Waterland

ingestoken werkwijze(n).

is de grootste veroorzaker van de dagelijkse
files op deze weg. Er is inmiddels een studie

In november 2018 heeft het Rijk de Regiodeal ZaanIJ

gedaan voor dit traject. Uiteindelijk is een 4-tal

toegekend. Deze deal is de enige deal die in de eerste

varianten uitgewerkt. Gedeputeerde Staten

tranche aan Noord-Holland is toegekend. Deze deal,

hebben inmiddels het besluit over dit project

duurzaam verbonden in de Metropoolregio Amster-

uitgesteld tot na de Provinciale Statenverkie-

dam, wordt verder uitgewerkt. Belangrijk is het deze
deal te verbinden met de andere opgaven in het

zingen van maart 2019.
»» A8-A9/Landschapsplan: Door het ontbreken

gebied zoals de bereikbaarheidsopgave, de versnel-

van een goede oost-westverbinding staan er

lingsopgave woningbouw en de samenwerkingsa-

dagelijks files op de provinciale wegen N203

genda Zaanstad-Midden.

en N246. Dit zorgt voor ernstige overlast in
Krommenie en Assendelft, zoals geluidhinder,

Diverse opgaven spelen in Zaanstreek-Waterland en

slechte luchtkwaliteit en sluipverkeer. Het pro-

hierbij wordt al op diverse manieren samengewerkt:

ject Verbinding A8-A9 richt zich op het oplossen
van deze bereikbaarheids- en leefbaarheidspro-

•

Wonen: Er is een grote woningbouwopgave in de

blemen en tegelijkertijd een zo goed mogelijke

Zaanstreek.

inpassing in het landschap van de Stelling van

»» OV-knooppunten Zaan Corridor: De stations

Amsterdam, zodanig dat de ‘outstanding uni-

Zaandam, Zaandam Kogerveld, Koog Bloem-

versal value’ van het UNESCO Werelderfgoed

wijk en Koog-Zaandijk liggen allemaal aan de

Stelling van Amsterdam behouden blijft en/of

Zaancorridor. Knooppuntontwikkeling wordt
als kansrijk gezien in de Zaancorridor. Het Rijk

versterkt wordt.
»» MIRT Verkenning A7, Amsterdam-Hoorn

is voornemens om hier, vanuit het Programma

(gebied Zaanstad): Het Rijk en de regio zijn

Hoogfrequent Spoor, te investeren in frequen-

het eens geworden over een breed pakket aan

tieverhoging op het spoor. Rond de knooppun-

maatregelen om de bereikbaarheid in de regio

ten op deze corridor is nog ruimte beschikbaar

Amsterdam-Hoorn te verbeteren. Deze regio
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kenmerkt zich door de grote stroom forenzen

•

Bijlage 2

•

Waterveiligheid: Dijkversterking Markermeer-

van en naar Amsterdam. Het pakket bestaat

dijken Hoorn-Amsterdam: circa 33 van de 50

uit verbeteringen op het wegennet, fiets- en

kilometer dijken tussen Hoorn en Amsterdam is in

openbaar vervoer-netwerk. Ook is er reke-

2006 afgekeurd en voldoet niet aan de veilig-

ning gehouden met grote opgaven in de regio

heidseisen om het water te keren. Het ministerie

voor woningbouw, leefbaarheid, klimaat en

van I&M heeft met het Hoogheemraadschap

duurzaamheid. In het 1ste kwartaal van 2019

Hollands Noorderkwartier (HHNK) afgesproken

moet definitief duidelijk zijn of het pakket aan

dat de veiligheid voor 2022 op orde moet zijn. Het

maatregelen uitvoerbaar en financierbaar is.

HHNK is officieel initiatiefnemer van de dijkver-

Energietransitie: De regio Zaanstreek-Waterland

sterking Markermeerdijken. Het Rijk financiert de

heeft haar ambitie ten aanzien van duurzaam-

dijkversterking in het Hoogwaterbeschermings-

heid omschreven in de regionale samenwerkings-

programma. De provincie is bevoegd gezag, ver-

agenda Zaanstreek-Waterland. De onderstaande

gunningverlener voor de natuurbeschermingswet

acties zijn daarin opgenomen:

en coördinator van de omgevingsvergunning voor

»» op weg naar gasloos, de energietransitie in

de betrokken gemeenten. De omgevingsvergun-

buurten, gemeenten en regio

ning zal onder andere getoetst worden aan het

»» verduurzaming in de gebouwde omgeving

provinciale beleid voor cultuurhistorie, natuur en

»» prestatieafspraken en samenwerking met

ruimtelijke inrichting. De dijkversterking Marker-

corporaties
»» energetische verduurzaming bedrijven en
instellingen

meerdijken is een ingrijpend project. Het kan het
aanzien van dit markante stuk Noord-Holland
behoorlijk wijzigen. Daarom wil de provincie ook

»» lokale energie centraal

nauw betrokken zijn bij het project, niet alleen

»» verduurzaming van mobiliteit

als bevoegd gezag, maar ook als ‘hoeder’ van

Daarnaast is de regio in overleg met de betrokken

de ruimtelijke kwaliteit. Gedeputeerde Staten

partners bezig met het opstellen van de regionale

hebben dit op 24 juni 2014 bevestigd met het

energiestrategie.

vaststellen van het Kader Ruimtelijke Kwaliteit.

•

Landschap en bodemdaling: Amsterdam wet-

Daarnaast ziet de provincie ook kansen om

lands: het polder- en moerasland ten noorden van

met de dijkversterking in te zetten op een meer

de stad, Laag Holland, is een bijzonder gebied met

multifunctionele dijk, door extra voorzieningen

historische dorpjes, sloten, meren, en natuur-

en meekoppelkansen mogelijk te maken. Zo kan

parels met veel water- en weidevogels. Er is een

optimaal ingezet worden op realisatie van eigen

bijzondere biodiversiteit en volop recreatiemoge-

provinciaal beleid en het beleid van anderen,

lijkheden voor bewoners en bezoekers uit de stad.

bijvoorbeeld van gemeenten en maatschappelijke

Op ons initiatief is samen met Staatsbosbeheer,

organisaties.

Natuurmonumenten en Recreatie Noord-Holland
ontwikkeld. Met als doel: de ontwikkeling van

Politieke en bestuurlijke informatie
per gemeente

1 groot aaneengesloten natuurgebied. Goed

Meer informatie over de regionale en gemeentelij-

afgestemd water- en natuurbeheer en slimme re-

ke bestuurskracht is te vinden in onderdeel a van

creatiemogelijkheden, naar draagkracht van het

bijlage 1.

een toekomstschets en aanpak voor het gebied

gebied, maken straks van Amsterdam Wetlands
de groene achtertuin van steden als Amsterdam,

Zaanstad

Zaandam en Alkmaar. Actuele klimaatmaat-

Inwoneraantal: 155.141

regelen en de productie van gezonde voeding

Burgemeester: Jan Hamming (PvdA)

worden hieraan gekoppeld. Het tegengaan van de

Raad: 39 zetels verdeeld over 13 fracties

bodemdaling in dit gebied is een van de grootste

Coalitie: ROSA, VVD, D66, PvdA, ChristenUnie en CDA

opgave voor de komende jaren.
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Purmerend

Landsmeer

Inwoneraantal: 79.851

Inwoneraantal: 11.440

Burgemeester: Don Bijl (VVD)

Burgemeester: Anne Lize van der Stoel (VVD)

Raad: 37 zetels verdeeld over 10 fracties

Raad: 15 zetels verdeeld over 8 fracties

Coalitie: D66, CDA, PvdA, AOV en Stadspartij

Coalitie: VVD en D66

Beemster

Wormerland

Inwoneraantal: 9.702

Inwoneraantal: 16.160

Burgemeester: Joyce van Beek (CDA)

Burgemeester: Peter Tange (GroenLinks)

Raad: 13 zetels verdeeld over 5 fracties

Raad: 17 zetels verdeeld over 7 fracties

Coalitie: PvdA/GroenLinks, CDA en VVD

Coalitie: GroenLinks, VVD, PvdA en CDA

Edam-Volendam

Oostzaan

Inwoneraantal: 36.010

Inwoneraantal: 9.748

Burgemeester: Lieke Sievers (partijloos)

Burgemeester: Rob Meerhof (PvdA); was gedepu-

Raad: 15 zetels verdeeld over 7 fracties

teerde in de provincie Noord-Holland

Coalitie: Lijst Kras, Zeevangs Belang, VVD en CDA

Raad: 13 zetels verdeeld over 5 fracties
Coalitie: VVD en GroenLinks

Waterland
Inwoneraantal: 17.306
Burgemeester: Luzette Kroon (CDA)
Raad: 17 zetels verdeeld over 6 fracties
Samenstelling coalitie: GroenLinks, D66, PvdA en
CDA
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i. Amstelland-Meerlanden
De regio Amstelland-Meerlanden bevindt zich aan

Amstelland-Meerlanden neemt een stevige positie in

de zuidoostkant van de provincie, grenzend aan Am-

binnen de MRA:

sterdam en de provincies Utrecht en Zuid-Holland.

•

De mainports Schiphol en Greenport Aalsmeer
zijn belangrijke motoren van onze nationale eco-

De regio Amstelland-Meerlanden bestaat uit 6

nomie.

gemeenten:

•

Aalsmeer

31.584 inwoners

Amstelveen

90.118 inwoners

Diemen

28.654 inwoners

Haarlemmermeer

153.417 inwoners

Ouder-Amstel

13.636 inwoners

Uithoorn

29.431 inwoners

internationale kenniswerkers zijn de menselijke
motoren van Amstelland-Meerlanden.
•

Diversiteit aan woonmilieus: van stedelijke appartementen tot historische kernen en landelijk
wonen.

•

352.725 inwoners

Totaal

Goed opgeleide inwoners en een hoog aandeel

Bijzonder landschap: van buitenplaatsen langs
de Amstel, recreatie bij de Westeinderplassen,
Ouderkerkerplas, Diemerscheg en Amsterdamse
Bos, natuur in de Ronde Hoep en de Bovenkerkerpolder tot nieuwe landschappen als Park21.

Amstelland
Zaanstad

Oostzaan
Landsmeer

Velsen

Waterland

Bloemendaal

Zandvoort

Haarlem

Amsterdam

Heemstede
Diemen

Amsterdam

Haarlemmermeer

Hillegom

Amstelveen

Weesp

Ouder-Amstel

Lisse

Aalsmeer

Uithoorn

De Ronde
Venen

Kaag en
Braassem

0

3

6 Km

Nieuwkoop

Stichtse
Vecht

214

i. Amstelland-Meerlanden | Overdrachtsdossier 2019

Bijlage 2

Regionale samenwerking

samenhang vertoont. Dit betekent dat het gebied

Er is niet 1 dominant samenwerkingsverband in

inhoudelijk complex is:

deze regio, maar afhankelijk van de opgave wordt

»» versterken internationale concurrentiepositie

er samengewerkt via netwerken rond Schiphol, be-

MRA, aandacht ruimtelijke kwaliteit
»» ontwikkeling clusters, waaronder Greenport

reikbaarheid, recreatieschappen, afvalverwerking en

Aalsmeer, ontwikkelen Zuidas en Westas

jeugdzorg. De regio Amstelland-Meerlanden maakt

»» contouren Schiphol (balans economische groei

onder meer deel uit van de:
•

en leefbaarheid)

Veiligheidsregio Amstelland-Meerlanden (exclu-

»» ontwikkelen vervoersnetwerk via lucht, weg,

sief Haarlemmermeer, dat vanwege Schiphol bij

spoor en water (onder andere het daily urban

de veiligheidsregio Kennemerland hoort)
•

Metropoolregio Amsterdam (convenant)

•

Vervoerregio Amsterdam

•

system in de MRA)
»» wateropgaven, waaronder zoetwatervoorzie-

Gemeenschappelijke Regeling het Amstel-

ning, waterberging, in stand houden veen

land-Meerlanden Overleg (GR AM), bestaat sinds

»» natuuropgaven inclusief MRA-landschap

1984 en is sinds 2016 inclusief gemeente de Ronde

»» recreatieopgaven inclusief benutten cultuurhistorische dragers (onder andere de stelling

Venen

van Amsterdam)
»» duurzaamheid, energietransitie en circulaire

De regio heeft (nog) geen integrale agenda, maar

economie

wel 2 deelagenda’s:
•

Economische agenda Amstelland-Meerlanden

•

Regionaal Actieprogramma Wonen AM-Am-

»» demografie en woningbouwopgaven in relatie
tot sociale kwaliteit
»» reduceren van structurele leegstand van

sterdam-ZW. Dit is op deelregioniveau nader

werklocaties in de MRA

uitgewerkt in een Actieprogramma Wonen voor
Amstelland-Meerlanden.

Overzicht regionale opgaven:
Relevant is ook het publiek-private samenwerkings-

•

Wonen: Versnelling woningbouw: op de projec-

verband Greenport Aalsmeer (GPA) en de daarbij

tenlijst versnellingsmogelijkheden woningbouw

behorende strategische visie Greenport Aalsmeer

MRA is een aantal locaties opgenomen in de

‘Werken aan een bloeiend perspectief ’ en een

regio: Kudelstaart Westeinderhage (Aalsmeer),

uitvoeringsagenda Ruimte Greenport Aalsmeer. De

Kronenburg (Amstelveen), Lisserbroek, Nieuw-

Greenport Aalsmeer is benoemd als nationaal belang

Vennep-West, Hoofddorp Noord, Cruquiushof/

in de rijkstructuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Bennebroekerdijk, stationsgebied Nieuw-Vennep

(SVIR) en nationaal belang zoals vastgelegd in het

en Hyde Park (Haarlemmermeer). 2 locaties zijn

topsectorenbeleid, en dan met name de topsector

aangewezen als zogenaamde MRA-sleutelprojec-

Tuinbouw & Uitgangsmateriaal. Deze werkt aan het

ten: Hyde Park (als onderdeel van het Sleutelpro-

behoud en de ruimtelijk-economische versterking

ject Zuidwestkant Amsterdam-Schiphol-Hoofddorp (ZWASH)) en Kronenburg Amstelveen.

van de internationale concurrentiepositie van de
sierteeltsector in de 6 gemeenten van de Greenport:
Nieuwkoop, Kaag en Braassem, Uithoorn, Haarlemmermeer, Amstelveen en Aalsmeer.

Regionale opgaven en provinciale
programma’s/projecten

•

Bereikbaarheid:
»» OV-knooppunten: vanuit MRA-actie 1.8
OV-knooppunten is de provincie bestuurlijk
trekker, waarbinnen de Schipholcorridor een
prioritaire corridor is die wordt opgepakt.
Momenteel zitten we in de afronding van de

De regio Amstelland-Meerlanden heeft de ambitie

verkenningsfase. De Schipholcorridor kent een

uitgesproken om in 2040 een energieneutrale regio

aantal OV-knooppunten in de regio Amstel-

te zijn, met ruimte voor de benodigde woningbouw,

land-Meerlanden: Diemen Zuid, Duivendrecht,

versterking van de luchthaven Schiphol, innovatie en

Schiphol, Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Vanuit

duurzaamheid. Er is in de regio een groot aantal op-

de provincie gaat met name aandacht uit naar

gaven dat integraal van aard is en veel onderliggende

Hoofddorp, Duivendrecht en Diemen Zuid.
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programma mee via trajecten als het MIRT

Politieke en bestuurlijke informatie
per gemeente

ZWASH.

Meer informatie over de regionale en gemeentelij-

Voor Schiphol denkt de provincie vanuit het

»» Duinpolderweg, HOV (Aalsmeer Schiphol,
Schiphol Oost en Haarlemmermeer Bollen-

ke bestuurskracht is te vinden in onderdeel a van
bijlage 1.

streek)
»» Kerncorridor Amsterdam-Schiphol-Hoofddorp
(Enter-NL), MIRT ZWASH
»» Bereikbaarheid Greenport Aalsmeer (onder

Aalsmeer
Inwoneraantal: 31.584
Burgemeester: Jeroen Nobel (PvdA) – waarnemend

andere de Ondergrondse Logistieke Verbinding

Raad: 23 zetels verdeeld over 6 fracties

GPA)

Coalitie: CDA, VVD en D66

»» Gebiedsvisie Kruiswegcorridor
•

Economie:

Amstelveen

»» Greenport Aalsmeer, PLABEKA, Schiphol Area

Inwoneraantal: 90.118

Development Company (SADC).
»» Arbeidsmarkt en onderwijs: voldoende beschikbaarheid van geschoold personeel en huisves-

Burgemeester: Bas Eenhoorn (VVD) - waarnemend
Raad: 37 zetels verdeeld over 10 fracties
Coalitie: VVD, D66 en PvdA

ting arbeidsmigranten
•

•

Energietransitie: onder andere warmte en CO2

Diemen

GPA, datacenters, geothermie (ultradiepe borin-

Inwoneraantal: 28.654

gen) warmtenet

Burgemeester: Erik Boog (D66)

Natuur/Landschap/recreatie: PARK21 (Haar-

Raad: 21 zetels verdeeld over 8 fracties

lemmermeer), Groene Hart (Aalsmeer, Diemen,

Coalitie: GroenLinks, D66 en de PvdA

Ouder-Amstel en Uithoorn), Floriworld en de

•

groene scheggen (onder andere Diemerscheg,

Haarlemmermeer

Amstelscheg en Brettenscheg)

Inwoneraantal: 153.417

Wonen-vliegen: Rijksprogramma SMASH, kansen

Burgemeester: Onno Hoes (VVD) - waarnemend

benutten voor woningbouw bij transformatie van

Raad: 39 zetels verdeeld over 11 fracties

glastuinbouwgebieden in relatie tot beperkingen

Coalitie: gezien fusie tussen Haarlemmermeer en

Luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB).

Haarlemmerliede en Spaarnwoude per 1 januari
waren er verkiezingen op 21 november 2018, nieuwe
coalitie van VVD, HAP, CDA en PvdA op 10 januari
2019 geïnstalleerd, 6 wethouders (4 nieuw)

Ouder-Amstel
Inwoneraantal: 13.636
Burgemeester: Joyce Langenacker (PvdA)
Raad: 15 zetels verdeeld over 7 fracties
Coalitie: VVD, CDA, D66 en GroenLinks

Uithoorn
Inwoneraantal: 29.431
Aantal dorpen/kernen: de Kwakel
Burgemeester: Pieter Heiliegers (VVD) per 24 januari
2019
Raad: 21 zetels verdeeld over 7 fracties
Coalitie: Gemeentebelangen, VVD en DUS!
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j. Amsterdam
Amsterdam is de grootste gemeente van Nederland

op de groei van het toerisme. Daarnaast heeft dit

en telt zo’n 860.000 inwoners. Het inwonertal

college hoge duurzaamheidsambities: de stad wil in

stijgt sneller dan aanvankelijk gedacht, wat onder

2040 aardgasvrij zijn, het potentieel voor windmo-

meer heeft geleid tot een grote druk op de woning-

lens maximaal benutten en geen dak onbenut laten

markt en ambitieuze bouwplannen. Er is een grote

voor duurzame doelstellingen. En er wordt voorrang

economische dynamiek: de grootste concentraties

gegeven aan voetgangers, fietsers en het openbaar

van werkgelegenheid liggen in de binnenstad van

vervoer waarmee Amsterdam autoluw wordt.

Amsterdam, op de Zuidas, rond Schiphol, Sloterdijk
en in het Arenagebied. Ook de hoeveelheid toe-

Eind maart 2018 heeft de gemeenteraad van Weesp

risten groeit sneller dan in vergelijkbare Europese

besloten op 1 juni 2019 ambtelijk te fuseren met de

steden. Dit levert een bijdrage aan de welvaart in

gemeente Amsterdam. Later deze bestuursperiode

de stad (inkomsten en werkgelegenheid), maar

wordt gesproken over een bestuurlijke fusie met

Amsterdam behoort tevens tot de 20% wereldste-

Amsterdam in 2022 of 2026. Op het moment dat

den die het meeste lijden onder de gevolgen van

deze fusie een feit is, zorgt dat voor een vernieuwde

de bezoekers-drukte. Inwoners ervaren hiervan

geografische indeling. Deze verandering betekent

negatieve gevolgen en weinig voordelen en het

dat Diemen geografisch vrijwel omsloten wordt door

college zet daarom in op dempende maatregelen

de gemeente Amsterdam.

Amsterdam

Purmerend

Wormerland

Zaanstad
Oostzaan

Landsmeer

Waterland

Velsen

Amsterdam
Gooise Meren
Diemen
Haarlemmermeer

Amsterdam

Weesp

Amstelveen
Ouder-Amstel

De Ronde
Venen

Aalsmeer
0
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Uithoorn
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Regionale opgaven en provinciale
programma’s/projecten

Bij de Amsterdamse groei-opgaven horen vraagstuk-

De gemeente Amsterdam heeft als grootste gemeen-

schap en duurzaamheid die we alleen door inten-

te en hoofdstad van ons land een bijzondere positie

sieve regionale samenwerking kunnen aanpakken.

binnen de provincie Noord-Holland. En de samen-

In vergelijking met het vorige coalitieakkoord is de

werking tussen de provincie en de stad Amsterdam is

regionale (MRA-)samenwerking steviger verankerd.

ook altijd een belangrijke geweest.

Amsterdam wil over de eigen grenzen heen kijken

ken omtrent bereikbaarheid, voorzieningen, land-

en heeft de regio in januari 2019 een brief gestuurd
Provincie Noord-Holland

Gemeente Amsterdam

over hun bestuurlijke aanwezigheid bij regionale

Inwoners circa 2.800.000

circa 860.000

overleggen. Hierin is uitgesproken dat de ambities

Medewerkers circa 1.100

circa 14.000

nauwe samenwerking vereisen in onze regio, maar

Begroting circa € 400 miljoen € 5 miljard

ook duidelijke keuzes met betrekking tot nut en

Bestuurders 6 + CvdK

8 + burgemeester

Coalitie D66/VVD/CDA/PvdA

D66/GroenLinks/PvdA/SP

noodzaak van bestuurlijke overleggen en de inhoud
van die gesprekken. De deelname is daarom meer
geijkt op de Amsterdamse bestuurlijke prioriteiten:

Provincie en Amsterdam vormen een stevige (financi-

voldoende en de juiste woningen bouwen voor

ële en personele) basis onder de MRA-samenwerking.

toekomstbestendige groei, de energietransitie en

Daarnaast wordt er onder meer samengewerkt in het

arbeidsmarkt en toerisme.

Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied (NZKG), de
RON (Regionale Ontwikkelmaatschappij NZKG), Ver-

In de Omgevingsvisie NH 2050 is een aantal onder-

voerregio Amsterdam (VRA), Amsterdam Economic

delen gericht op de opgaven in Amsterdam. Onder de

Board, Bestuurlijke Regie (BRS) en Omgevingsraad

bewegingen ‘Metropool in ontwikkeling’ en ‘Nieuwe

Schiphol (ORS), Schiphol Area Development Compa-

energie’ betreft dit onder meer het ontwikkelprinci-

ny (SADC), recreatieschappen (Groengebied Amstel-

pe om binnenstedelijk te bouwen en het hanteren

land, Spaarnwoude en Waterland-Twiske), Stelling

van de A10 als harde grens tussen stad (inclusief

van Amsterdam (de Amsterdamse grachtengordel is

Haven-Stad) en haven (Westpoort inclusief droge

UNESCO Werelderfgoed) en aan de Regionale Ener-

bedrijventerreinen Sloterdijk-West). Deze laatste is

giestrategie (RES) Noord-Holland-Zuid.

ingegeven door de urgentie en daarmee samenhangende ambities op het gebied van energietransitie en

Grote Amsterdamse opgaven met een regionaal

circulaire economie. Het NZKG kan een belangrijke

effect zijn (onder meer):

bijdrage vervullen in de energietransitie van de regio

•

de sprong over het IJ en verplaatsing passagiers

als geheel, inclusief in de daaraan parallel lopende

terminal Amsterdam (PTA)

transitie naar een circulaire economie. Daarom is

gebiedsontwikkeling Haven-Stad in relatie tot

er in 2018 gezamenlijk gewerkt aan een ontwikkel-

NZKG en Sloterdijk-west, bedrijvigheid en bereik-

strategie energietransitie NZKG. Daarnaast is in de

baarheid

provinciale Omgevingsvisie benoemd dat stedelijke

energietransitie en circulaire economie (haven

verdichting samen moet gaan met versterking van

Amsterdam als draaischijf)

groen in en om de stad. De provincie werkt in het

modal-shift van autogebruik naar openbaar ver-

programma Metropolitaan Landschap met Am-

voer en fiets

sterdam bestuurlijk samen aan voorstellen om de

ambitie doortrekken Noord-Zuidlijn naar Schip-

verdiencapaciteit van de metropool aan te wenden

hol/Hoofddorp

voor de financiering van bijbehorende kosten voor

investeren in behoud en versterking van land-

investeringen en beheer.

•

•
•
•
•

schappelijke kwaliteit, met name in de scheggen
•

evenementenbeleid

•

toeristenspreiding/de drukte in de stad

•

woningbouwopgave en versnelling woningbouw
MRA
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Politieke en bestuurlijke informatie gemeente
Inwoneraantal: 859.732

middelen. Sinds 2014 waren er bestuurscommissies,

Burgemeester: Femke Halsema (GroenLinks)

deze zijn in 2018 vervangen door adviescommissies.

Raad: 45 zetels verdeeld over 12 fracties

De stadsdeelcommissie behartigt de belangen van

Coalitie: GroenLinks, D66, PvdA en SP

bewoners en ondernemers en adviseert het dagelijks
bestuur en het bestuur van de stad over wat er

De gemeente Amsterdam is onderverdeeld in 8

speelt in het stadsdeel of in een gebied. De stads-

stadsdelen. 7 daarvan hadden tot 2014 een eigen

deelcommissie bestaat uit maximaal 6 bewoners uit

stadsdeelraad en dagelijks bestuur met een belang-

de gebieden van een stadsdeel.

rijk deel van de gemeentelijke bevoegdheden en
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k. Gooi en Vechtstreek
De regio Gooi en Vechtstreek bevindt zich aan de

Wijdemeren

zuidoostkant van de provincie en grenst aan de

Huizen

23.860 inwoners
41.241 inwoners

westkant aan de regio Amstelland-Meerlanden, aan

Blaricum

11.093 inwoners

de oost- en zuidkant aan de provincie Utrecht en aan

Laren

11.176 inwoners

de noordkant aan de provincie Flevoland.

totaal

253.154 inwoners

Het Gooi wordt gevormd door de noordelijke uitloper

(peildatum mei 2018)

van de Utrechtse Heuvelrug. De Vechtstreek is een

Hilversum heeft de meeste inwoners en kenmerkt

waterrijk gebied, ontstaan door vervening in com-

zich als centrumgemeente in de regio.

binatie met veenmeren zoals het Naardermeer. De
Vecht stroomt vanaf het centrum van Utrecht naar

De identiteit van deze regio is ‘groen, creatief en

het IJmeer.

monumentaal’. De Gooi en Vechtstreek is een ondernemende regio waarbinnen hoge kwaliteit van

De regio Gooi en Vechtstreek bestaat uit 7 gemeen-

leven centraal staat. Het gebied kenmerkt zich door

ten:

de groenblauwe oase en het innovatieve klimaat in
89.070 inwoners

een monumentale omgeving. Een regio met een rijk

Gooise Meren

57.407 inwoners

verleden en toekomst met aandacht voor vakman-

Weesp

19.307 inwoners

schap. Strategisch gelegen tussen Amsterdam,

Hilversum

Gooi- en Vechtstreek

Amsterdam
Almere

Diemen

Amsterdam

Weesp

Gooise Meren
Huizen
Blaricum

De Ronde
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Eemnes
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Almere, Amersfoort en Utrecht, met een diversiteit

De regio neemt deel in de samenwerking binnen de

aan landschap, cultuurhistorie en creativiteit, is Gooi

MRA, al zijn er soms signalen van bestuurders uit

en Vechtstreek een aantrekkelijk vestigingsgebied.

de regio die vragen stellen bij het functioneren van

Met een hoog voorzieningenniveau en toegang tot

de MRA en de toegevoegde waarde ervan voor deze

de Randstad zorgt dit alles voor een unieke com-

regio.

binatie van wonen, werken en welzijn (bron: RSA
groothandel, onroerend goed, onderwijs en zakelijke

Regionale opgaven en provinciale
programma’s/projecten

dienstverlening. De economie is sterk verbonden

•

2016-2018). Belangrijkste economische sectoren zijn

Wonen: De regio heeft een woonvisie 2030 en

aan de steden Amsterdam en Utrecht en resulteert is

een RAP waar zowel kwantiteit als kwaliteit

grote pendelstromen. Aandachtspunt is de jaarlijkse

(onder andere betaalbaarheid, wonen en zorg,

afname van 1.000 arbeidsplaatsen.

duurzaamheid) aan bod komen. De afspraak om
33% sociale huurwoningen te bouwen is door alle

De gemeenten werken samen via een Gemeen-

gemeenten aanvaard, maar in de praktijk hebben

schappelijke Regeling waar de Utrechtse gemeente

de kleine gemeenten waaronder Laren hier

Eemnes eveneens aan deelneemt. De burgemees-

minder mogelijkheden en de gemeenten Gooise

ter van Hilversum is voorzitter van het dagelijkse

Meren en Hilversum meer mogelijkheden. De

bestuur regio Gooi en Vechtstreek. In Bussum staat

grote gemeenten zetten daarbij in op verdichting.

het regiokantoor. De regio heeft een divers taken-

Verder wordt ingezet op het aanbieden van diver-

pakket en werkt voor 245.000 inwoners. 90% van

siteit aan woonmilieus. De regio heeft een eigen

de taken betreffen uitvoerende taken, waaronder

Woonmonitor. In deze Woonmonitor zijn per

afvalinzameling, gezamenlijke inkoop van zorg en

gemeente en per woningcorporatie feiten en data

het werkgeversservicepunt. 10% van de taken zijn

over woningbouw en woningmarkt af te lezen en
te vergelijken.

beleidsontwikkelend, waarvoor de regio in opdracht
van de raden een regionale samenwerkingsagenda

•

Bereikbaarheid: Er zit veel druk op het regionale

(RSA) en een Uitvoeringsprogramma 2016-2018 heeft

verkeerssysteem en in relatie tot Amsterdam.

opgesteld. Onderwerpen zoals energietransitie,

(Hoogwaardig) Openbaar vervoer en fiets zijn

omgevingsvisie, regiodeal, woningbouwprogramma

belangrijke speerpunten. De regio heeft geparti-

en destinatiemarketing worden in de portefeuille-

cipeerd in het traject MIRT oostkant Amsterdam.

houdersoverleggen besproken. Besluitvorming vindt

Hoewel de A1 een metamorfose heeft ondergaan,

plaats in de afzonderlijke colleges en raden.

vinden de regiogemeenten dat op termijn de A1
ondergronds moet.

De samenwerking op het gebied van natuur en

»» MIRT A1

landschap is voor deze groene regio belangrijk en

»» spoorse doorsnijdingen en OV-knooppunten

kent een lange traditie. Het Goois Natuurreservaat,

»» HOV in ‘t Gooi en lightrail Almere-Utrecht

waarin de Gooise gemeenten samenwerken, samen

»» 10-jarig gebiedscontract beheer en onderhoud
provinciale infrastructuur

met de stad Amsterdam en de provincie, is opgericht
in 1932. Actueel is de discussie over de uittreding van

»» concessie ov

zowel de provincie als de stad Amsterdam, een ont-

»» doorfietspadennetwerk F1
»» smart mobility

wikkeling die geen draagvlak heeft bij de gemeenten.
•

Economie: De regio heeft in 2018 met het plan

De 7 gemeenten werken samen in de Veiligheidsregio

voor Media Valley een regiodeal opgesteld, maar

Gooi en Vechtstreek. De Veiligheidsregio richt zich op

kreeg hiervoor (nog) geen middelen van het Rijk.

risicobeheersing (onder andere prioritair incidentty-

In 2019 krijgt dit een vervolg. De regio zet zich in

pe wegverkeer) en crisisbeheersing. Deze veiligheids-

voor de creatieve industrie/informele werkloca-

regio werkt voor een belangrijk deel samen met de
Veiligheidsregio Flevoland. Beide regio’s hebben een
gezamenlijk crisisplan.

ties
•

Duurzaamheid en energietransitie: Dit zijn
belangrijke thema’s in de regio. Het komt terug
in alle coalitieakkoorden maar er zijn verschillen
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Energieconferentie van 24 november 2017 is de

Politieke en bestuurlijke informatie
per gemeente

Regionale Energiestrategie ‘Samen op pad’ door

Meer informatie over de regionale en gemeentelij-

de regiogemeenten, netbeheerders, waterschap,

ke bestuurskracht is te vinden in onderdeel a van

woningcorporaties, energiecoörporaties, huur-

bijlage 1.

qua concreetheid en uitwerking. Op de Regionale

dersverenigingen en regio Gooi en Vechtstreek

•

ondertekend. Regionaal is gestart met de RES

Hilversum

in het kader van het Klimaatakkoord waarin

Inwoneraantal: 89.070 inwoners

gezamenlijk de kansen voor gebouwde omgeving

Burgemeester: Pieter Broertjes (PvdA)

(warmtetransitie) en elektriciteit (mogelijkheden

Raad: 37 zetels verdeeld over 9 fracties

voor opwekking) in kaart worden gebracht.

Coalitie: Hart voor Hilversum, D66, VVD en Groen-

Natuur en landschap:

Links

»» Programma G&V (waaronder Groene Uitweg)
De groene en blauwe opgaven zijn onderge-

Gooise Meren

bracht in enkele programma’s, zoals Ooste-

Inwoneraantal: 57.407

lijke Vechtplassen. In de Stuurgroep Gooi en

Burgemeester: Han ter Heegde (VVD)

Vechtstreek spreken bestuurders van diverse

Raad: 31 zetels verdeeld over 9 fracties

stakeholders over de groene en blauwe opga-

Coalitie: VVD, Hart voor BNM, D66 en GroenLinks

ven in deze regio. De provincie werkt intensief
samen met gemeenten, terreinbeherende

Weesp

organisaties, het waterschap en de regio aan

Inwoneraantal: 19.307

het behoud en de ontwikkeling van de kwaliteit

Burgemeester: B.J. van Bochove (CDA)

van de natuur en het landschap in het Gooi en

Raad: 17 zetels verdeeld over 6 fracties

Vechtstreek. Partijen hebben als speerpunten

Coalitie: WSP, GroenLinks en D66

benoemd: bekendheid, toegankelijkheid en
verblijfskwaliteit landelijk gebied, leesbaarheid

Wijdemeren

van landschap en cultuurhistorie, vernieuwend

Inwoneraantal: 23.860

ondernemerschap, duurzaam beheer landelijk

Burgemeester: Freek Ossel (PvdA) - waarnemend

gebied, ontwikkeling van robuuste natuur en

Raad: 19 zetels verdeeld over 6 fracties

verbetering van abiotische omstandigheden.

Coalitie: CDA, DorpsBelangen, VVD en D66

Deze speerpunten komen terug in de uitvoering van een aantal programma’s zoals Diemer-

Huizen

scheg, Vesting Muiden en Naarden buiten de

Inwoneraantal: 41.241

Vesting, Robuust Naardermeer (bijvoorbeeld

Burgemeester: Sicko Heldoorn (PvdA) - waarnemend

project Rondje Naardermeer), Gooi/De Kampen

Raad: 27 zetels verdeeld over 9 fracties

(bijvoorbeeld project De Groene Schakel), Oos-

Coalitie: VVD, CDA, D66 en PvdA

telijke Vechtplassen.
»» Erfgoed: Stelling van Amsterdam en Nieuwe
Hollandse Waterlinie
•

Blaricum
Inwoneraantal: 11.093

Milieu: Convenant Gebiedsgerichte aanpak

Burgemeester: Joan de Zwart-Bloch (D66)

grootschalige grondwaterverontreiniging in ’t

Raad: 15 zetels verdeeld over 6 fracties

Gooi

Coalitie: Hart voor Blaricum, De Blaricumse Partij en
CDA

Laren
Inwoneraantal: 11.176
Burgemeester: Rinske Kruisinga (CDA) -waarnemend
Raad: 15 zetels verdeeld over 5 fracties
Coalitie: Larens Behoud en VVD
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l. Samenwerking in Noord-Holland Noord en in de
MRA
Samenwerking Noord-Holland
Noord

Wat speelt er?

Er wordt op Noord-Holland Noord-niveau (regio

een stevige impuls gekregen met de lancering van

Alkmaar, Kop van Noord-Holland en West-Friesland)

de MRA-agenda; in die agenda staan 57 acties die

samengewerkt op bestuurlijk niveau in het Bestuur-

worden getrokken door meerdere bestuurders uit de

lijk Afstemmingsoverleg (BAO). Gedeputeerde Eco-

MRA. Op deze manier zijn bestuurlijke verantwoor-

nomie is voorzitter en de gedeputeerde Ruimtelijke

delijkheden gedeeld en wordt ervoor gezorgd dat

ordening neemt deel aan het overleg. Het secreta-

de partners binnen de MRA gecommitteerd zijn en

riaat wordt gevoerd door het Ontwikkelingsbedrijf

blijven. Noord-Hollandse bestuurders hebben - zoals

Noord-Holland Noord. Dit is het uitvoeringsbedrijf

gezegd - een stevige verantwoordelijkheid hierin, zij

van de 18 gemeenten en de provincie Noord-Holland.

zijn (mede)trekker van 16 acties uit de MRA-agenda.

De andere grote uitvoeringsorganisatie in de regio

Daarnaast zijn Noord-Hollandse bestuurders promi-

waaraan de gemeenten en de provincie deelnemen,

nent aanwezig binnen de bestuurlijke gremia van de

is de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland

MRA. De commissaris van de Koning is vice-voorzit-

Noord.

ter van de MRA (de burgemeester van Amsterdam

Vanuit het BAO is het ambitiedocument Holland

is voorzitter) en de gedeputeerden Ruimtelijke

boven Amsterdam opgesteld. GS hebben hier in 2016

ordening en Mobiliteit zijn voorzitter van bestuur-

mee ingestemd. Dit document wordt momenteel

lijke platforms binnen de MRA. Daarnaast nemen

uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma dat naar

diverse gedeputeerden deel aan de MRA-platforms

verwachting in het voorjaar van 2019 gereed zal zijn.

en portefeuillehoudersoverleggen. Tenslotte draagt

De provincie is daar actief bij betrokken.

Noord-Holland ook financieel stevig bij aan de MRA.

De RUD, GGD, de Veiligheidsregio en het Ontwikke-

Conform het eind 2016 ondertekende MRA-conve-

lingsbedrijf NHN werken op het schaalniveau van

nant draagt Noord-Holland net zoveel bij als de ge-

Noord-Holland Noord, evenals als de Greenport

meente Amsterdam. Alle deelnemende gemeenten

NHN. In oktober 2018 heeft Hollands Noorderkwar-

dragen € 1,50 per inwoner bij aan de MRA.

De samenwerking binnen de MRA heeft in 2016

tier een bestuursakkoord gesloten met PWN en 28
gemeenten over samenwerking in de waterketen.

Samenwerking in de MRA
In de Omgevingsvisie NH 2050 van de provincie

Belangrijke MRA-acties en -programma’s waar
Noord-Holland (financieel en personeel) aan bijdraagt zijn onder andere:
•

Noord-Holland wordt veel aandacht besteed aan

Programma Woningbouw in de MRA: zowel op
de lange termijn als op korte termijn (versnelling

de ‘Metropool in Ontwikkeling’, de MRA. Bovenaan

woningbouw)

de kritische succesfactoren voor het slagen van de

•

Omgevingsvisie staat samenwerking binnen de

•

metropool. Noord-Holland neemt al jaren een stevige

Programma Metropolitaan Landschap
Programma Energietransitie (waaronder MRA
Warmte-Koudenetwerken)

verantwoordelijkheid om de samenwerking binnen

•

Programma Circulaire Economie

de MRA te verstevigen; gezien de grote groei van

•

Programma Bereikbaarheid MRA

deze regio en de daarmee gepaard gaande grote(re)

•

Programma Klimaatadaptatie

opgaven is ook in de komende collegeperiode samen-

•

Plabeka (Platform bedrijventerreinen en kantoren

werking binnen de MRA van groot belang voor de
provincie Noord-Holland.

MRA)
•

Programma Toerisme

Al deze programma’s staan opgenomen in de
MRA-agenda en/of zijn ontstaan naar aanleiding van
acties uit de MRA-agenda.

223

l. Samenwerking in Noord-Holland Noord en in de MRA | Overdrachtsdossier 2019

Wat komt er op het nieuwe college af?

gemaakt moeten worden. De inhoud van die keuzes

In 2019 wordt gewerkt aan een nieuwe MRA-agen-

is bij het schrijven van deze notitie nog niet duidelijk,

da, terwijl de acties en programma’s uit de huidige

maar het is wel helder dat de grote ambities van de

MRA-agenda nog worden voortgezet. De huidige

MRA en haar partners dwingen tot scherpe keuzes,

MRA-agenda heeft een looptijd van 4 jaar en loopt in

waarbij een stevig bestuurlijk gesprek noodzakelijk

2020 af. Dat betekent dat het nieuwe college direct

zal zijn. Daarbij is een stevige betrokkenheid van

stevig aan de slag moet – met name in de MRA-plat-

Provinciale Staten van groot belang.

Bijlage 2

forms en in overleg met de partners binnen de MRA
- ten aanzien van de keuzes die in de MRA-agenda
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Inleiding
De verbondenheid van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) met de rest van de wereld levert welvaart en
werkgelegenheid op. Vanzelfsprekend speelt de luchthaven Schiphol een grote rol bij deze internationale verbondenheid. Tezelfdertijd heeft de aanwezigheid van vliegverkeer impact op gezondheid en milieu,
maar ook op de mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkeling op de grond. Dit vraagt om een evenwichtige balans tussen economische groei en leefbaarheid. Die balans vormt het hoofdstreven uit de Omgevingsvisie NH 2050. De inzet van de provincie ten aanzien van Schiphol is gericht op deze balans.

Belangrijkste ontwikkelingen
afgelopen periode

ri 2018 is het huidige Luchthavenindelingbesluit

Ontwikkelingen Schiphol na 2020

‘wonen-vliegen’ juridisch zijn verankerd. Dit betekent

Voor de periode tot en met 2020 heeft het kabinet

meer ruimte voor lokale afweging.

(LIB) in werking getreden, waarmee de afspraken

voor Schiphol een maximum ingesteld van jaarlijks
500.000 vliegbewegingen. Voor de periode na 2020

Conform afspraak heeft de staatssecretaris bij de

heeft het kabinet advies gevraagd aan de Omge-

inwerkingtreding van het LIB aan de Kamer bericht

vingsraad Schiphol (ORS). De ORS is het formele ad-

dat de gemaakte afspraken ook voor de toekomst

viesorgaan van het kabinet voor de ontwikkelingen

gelden, tenzij er door toekomstige besluitvorming

van Schiphol en omgeving. Het lag in de bedoeling

substantiële verschuivingen in de ruimtelijke

de ORS-advisering eind 2018 af te ronden. Er was op

ordening optreden. Daarvan lijkt ook bij de huidige

dat moment echter onvoldoende duidelijkheid van

advisering over Schiphol geen sprake. Overigens

de kant van de minister over de concrete functie,

zijn provincie en gemeenten van mening dat er met

inpasbaarheid en openstelling van vliegveld Lelystad,

betrekking tot de ruimtelijke ordening geen rol is

terwijl dat cruciaal is voor de selectieve ontwikkeling

weggelegd voor de ORS.

van Schiphol. Derhalve is besloten het gesprek in de
ORS over het advies op te schorten totdat die duide-

Ruimtelijk-economisch

lijkheid er is. Dat is de stand van zaken op moment

Schiphol is belangrijk voor de economie van

van schrijven (januari 2019).

Noord-Holland. Naast werkgelegenheid en toegevoegde waarde op Schiphol zelf (directe effecten),

Eind januari is duidelijk geworden dat binnen de ORS

zijn er vele bedrijven die diensten/producten toele-

niet gekomen kan worden tot een eensluidend ad-

veren aan Schiphol en voor hun bestaan afhankelijk

vies. In plaats van een advies heeft de voorzitter van

zijn van de luchthaven (indirecte effecten). Schiphol

de ORS, de heer Alders, dan ook een verslag van de

is met name een belangrijke vestigingsfactor voor

besprekingen in de ORS uitgebracht aan de minister.

internationaal opererende bedrijven die het netwerk

Dit verslag kunt u hier vinden. De minister van I&W

van rechtstreekse verbindingen nodig hebben voor

heeft aangegeven het verslag te zullen bestuderen

hun operatie (vestigingsplaatseffecten).1 Provinciaal

om vervolgens met een voorstel te komen over de

economisch beleid voor de Schipholregio richt zich

toekomst van Schiphol.

op versterking van de aantrekkelijkheid van de Schipholregio als internationaal georiënteerd vestigings-

Woningbouw

milieu en de optimale benutting van de economische

In de afgelopen periode is er tussen Rijk, regio en

kansen die dat biedt.

luchtvaartsector een akkoord bereikt over woningbouw in de Schipholregio. Dit akkoord biedt meer

Voornaamste instrument dat de provincie hiervoor

planologische ruimte om woningbouwprojecten

inzet is de Schiphol Area Development Company

rondom Schiphol mogelijk te maken. Op 1 janua-

(SADC). Deze ontwikkelingsmaatschappij heeft 4

1

Bij elkaar vertegenwoordigen deze directe en indirecte effecten, en de vestigingsplaatseffecten, van Schiphol een economische
betekenis van zo’n 164.000 werkzame personen en € 12 miljard toegevoegde waarde.
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gelijkwaardige aandeelhouders (ieder voor 25%):

hebben ieder € 10 miljoen bijgedragen). In de periode

de provincie, de gemeenten Haarlemmermeer en

2008-2015 is door dezelfde partijen eenzelfde bedrag

Amsterdam en de Schiphol Group. SADC ontwikkelt

opgebracht. De gedeputeerde Schiphol is voorzitter

werkgebieden in de Schipholregio specifiek voor

van de Raad van Toezicht van de SLS.

internationaal georiënteerde bedrijven. Ze verzorgt
ook de regio- en gebiedsmarketing en werft en bege-

De stichting voert 3 programma’s uit:

leidt – vaak internationale – bedrijven die zich willen

•

Programma individuele maatregelen: situaties

vestigen in de regio. SADC voert dit uit in het kader

van bewoners die vlakbij de luchthaven wonen

van het selectief vestigingsbeleid voor de Schiphol-

en die naar de geest van de wet wel maar naar de

regio. De provincie is samen met de SADC-partners

letter van de wet niet in aanmerking komen voor

een Convenant Selectief Vestigingsbeleid aangegaan

wettelijke compensatie en die als schrijnend – er

in 2011.

is sprake van een feitelijk onleefbare dan wel onwerkbare situatie – kunnen worden aangemerkt.

In de afgelopen periode zijn er in de Schipholregio

•

2 ruimtelijk-economische ontwikkelingstrajecten
geweest, die mede beoogd zijn om bij te dragen aan
het versterken van het internationale vestigingskli-

Programma herstel Vortex-schade: herstel van
schade aan daken van huizen door windturbulentie van overvliegende vliegtuigen.

•

Programma Gebiedsgerichte Projecten: omge-

maat van dit deel van de MRA: de circulaire Westas

vingsprojecten die bijdragen aan de verbetering

en de Kerncorridor Schiphol-Amsterdam (Enter.

van de leefbaarheid in een bepaald gebied. Het

NL; zie verderop). Wat betreft de Westas heeft de

gaat om zowel grote ruimtelijke projecten als

provincie in de periode 2016-2018 het Westas-pro-

projecten en activiteiten in het kader van sociale

grammamanagement uitgevoerd om de kansen te

cohesie.

verkennen op het ontwikkelen van het gebied als
circulaire werkplaats van Nederland.2 In de Ruim-

Eind 2016 is gestart met het Programma Individueel

telijk Economische Eindrapportage Westas (REEW,

Gedupeerden. Er worden per week 1 à 2 aanvragen

2018) is geconcludeerd dat hier inderdaad kansen

ingediend. Het merendeel daarvan betreft isoleren-

liggen. In de komende jaren wordt verder gewerkt

de voorzieningen. In uitzonderlijke situaties wordt

aan de Westas-projecten onder coördinatie van het

overgegaan tot verhuizing of uitkoop. Begin 2018

MRA Bureau.

zijn de budgetten voor de gebiedsgerichte projecten (€ 20 miljoen) verdeeld over de geselecteerde

Stichting Leefomgeving Schiphol

gemeenten, waaronder Aalsmeer, Uithoorn en

De door de provincie en Schiphol Group opgerichte

Haarlemmermeer (onder andere de kernen Rijs-

Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) heeft ten

senhout en Burgerveen). SLS heeft samen met de

doel “het bevorderen van de kwaliteit van de woon-,

gemeenten en inwoners een programma met projec-

werk- en leefomgeving in de Schipholregio, alles in

ten opgesteld. Deze programma’s worden nu verder

de ruimste zin van het woord”. De leidende gedach-

uitgewerkt en uitgevoerd. Naast de gemeentelijke

te daarbij is dat een omgeving die onevenredig

programma’s heeft SLS een initiatievenfonds. Uit dit

zwaar wordt belast en (ruimtelijke) beperkingen

budget kan een bijdrage worden verleend aan par-

krijgt opgelegd door de aanwezigheid van Schiphol,

ticuliere initiatieven ter verbetering van de leefom-

redelijkerwijs in aanmerking komt voor aanvullende

geving (maximaal € 10.000,-). Dit fonds is voor alle

voorzieningen om draagvlak tot stand te brengen

inwoners binnen het 20 Ke-gebied. Daarnaast ligt er

of in stand te houden. Het werkingsgebied van de

een voorstel voor een apart budget voor projecten

stichting is het gebied binnen de 20 Ke-contour.

op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs. Het
gaat dan om initiatieven om mensen te activeren en

Tot en met 2020 beschikt de stichting over een

te helpen aan werk te komen.

budget van € 30 miljoen (Rijk, provincie en Schiphol
2

De Westas is het gebied ten westen van Amsterdam, grofweg vanaf Greenport Aalsmeer, via Schiphol naar de haven van Amsterdam.
Kenmerkend voor dit gebied is de aanwezigheid van 4 ‘hubs’: Schiphol, Greenport, Haven en Dataport AMS-IX.
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Regionale luchthavens

verankeren heeft de minister een definitief Mili-

De provincie is (sinds 2009) bevoegd gezag voor re-

eueffectrapport (MER) nodig. De MER biedt de

gionale luchthavens. De provincie stelt Luchthaven-

cijfermatige onderbouwing voor verdere besluit-

besluiten (provinciale vergunningen) vast, waarmee

vorming. In november 2018 is een concept-MER

de milieugebruiksruimte en ruimtelijke inpassing

door de gebruiker – Schiphol – opgeleverd. Een

worden vastgelegd. Een voorbeeld hiervan is het

definitieve MER wordt in het voorjaar van 2019

Luchthavenbesluit voor de traumaheli van het VU
Medisch Centrum (VUmc). Hierover vindt

verwacht, afhankelijk van de ORS-advisering.
•

Het vastleggen van nieuw luchtvaartbeleid in de

periodiek bestuurlijk overleg plaats tussen VUmc en

Luchtvaartnota 2020-2050. Hierin komt aan de

de provincie. Voor de veiligheid van de luchthavens

orde hoe de luchtvaart zich kan ontwikkelen in

en het gebruik van het luchtruim is het Rijk verant-

balans met andere maatschappelijke belangen

woordelijk. Ook verleent de provincie ontheffingen

zoals veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid.

voor het gebruik van terreinen die niet als luchtha-

De minister is voornemens de Luchtvaartnota na

ven zijn aangewezen. Uitgangspunt van provinciaal

de zomer van 2019 aan te bieden aan de Kamer.

beleid is het vinden van evenwicht tussen de maat-

De BRS wil dat besluiten over de toekomstige

schappelijke behoeften aan luchtvaartactiviteiten en

ontwikkeling van Schiphol na 2020 eerst dan

de leefbaarheid voor omwonenden.

worden genomen nadat vraagstukken rondom
een aantal thema’s zijn uitgekristalliseerd en

Niet alleen op het gebied van de ‘grote’ burgerlucht-

in hun onderlinge samenhang kunnen worden

vaart, maar ook op het gebied van de regionale

beschouwd. Op die thema’s verwacht de BRS dan

luchthavens is merkbaar dat de publieke opinie kriti-

ook een visie van het Rijk in de Luchtvaartnota

scher is geworden over luchtvaart. Dit vraagt van de

en/of de Nationale Omgevingsvisie. Deze thema’s

provincie een goede afweging van het maatschap-

zijn onder meer: CO2 en overige uitstoot, geluid,
fijnstof, veiligheid en nachtvluchten.

pelijk belang van luchtvaart ten opzichte van andere
belangen. Een relevant voorbeeld in dit licht is het

•

Integrale herziening van het luchtruim. In het

Luchthavenbesluit (provinciale vergunning) voor het

Regeerakkoord is afgesproken dat het kabinet

helikopterplatform van het Loodswezen in IJmuiden

de aanpassing van het luchtruim per 2023 gaat

dat in 2017 is vastgesteld. Hier hebben het college en

realiseren. In het voorjaar van 2019 wordt daartoe

de Staten ervoor gekozen om de milieugebruiksruim-

een startbesluit genomen. Inzicht is nodig in de

te in te perken ten opzichte van de ruimte die eerder

effecten van de herindeling van het luchtruim
voor de situatie op de grond.

door het Rijk was vergund.

Belangrijkste onderwerpen
komende periode

•

Openstelling Lelystad. Het kabinet koerst op
openstelling van Lelystad in 2020. Lelystad zou
moeten dienen als overloopluchthaven voor

De provincie is – in de persoon van de gedeputeer-

niet-netwerkgebonden verkeer van Schiphol. Om

de Schiphol – voorzitter van de Bestuurlijke Regie

dit mogelijk te maken heeft het ministerie van

Schiphol (BRS). De BRS maakt onderdeel uit van de

I&W een zogenaamde verkeersverdelingsregel

Omgevingsraad Schiphol (ORS). De komende jaren

(VVR) opgesteld. Die stuit echter op bezwaren

zal de provincie Noord-Holland de eigen rol hierin, in

van de Europese Commissie (EC). De minister wil

overleg met de betrokken partners, nader bepalen. In

nu in overleg met de EC om te komen tot een aan-

het kader van de BRS/ORS – waarover verderop meer

gepaste regel. De BRS dringt aan op een spoedige

– komen de navolgende onderwerpen aan de orde:

openstelling van Lelystad, uiterlijk in april 2020.

•

Verankering van het Nieuwe Normen en

Die openstelling ziet de BRS als noodzakelijk om

Handhavingsstelsel Schiphol in een Luchtha-

’schuifruimte’ te bieden voor de selectieve ont-

venverkeerbesluit (LVB) en een daarbij passend

wikkeling van Schiphol. Openstelling van Lelystad

Luchthavenindelingbesluit (LIB). Daarmee kan

zonder meer komt de functie van Schiphol als

een einde komen aan jarenlang gedogen en

hub niet ten goede. Als de VVR uiteindelijk niet

ontstaat rechtszekerheid, ook voor wat betreft

mogelijk of effectief blijkt, zullen Rijk en Schiphol

de planologie op de grond. Teneinde dit te kunnen

naar andere sturingsmiddelen moeten zoeken
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teneinde de selectieve ontwikkeling van Schiphol

om leges te gaan heffen voor provinciale luchtvaart-

en de overname van Lelystad voor het niet voor

taken in voorbereiding. Dit ligt gevoelig bij de sector.

de MRA essentiële vliegverkeer te regelen.
•

Bijlage 2

ming van de voorzitter van de ORS loopt twee

Belangrijkste bestuurlijke
overleggen

maanden na oplevering van zijn verslag (zie hier-

Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS)

voor) af. Na zijn vertrek wordt een interim-voor-

Het bestuurlijk gremium BRS bestaat uit provincies

zitter aangesteld. Vervolgens zal de komende

(Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland)

periode gebruikt worden voor een evaluatie van

en circa 40 gemeenten (rechtstreeks en nog 20 via

de ORS. De uitkomsten daarvan zullen meegeno-

samenwerkingsverband) binnen de invloedssfeer van

men worden in de governance-paragraaf van de

Schiphol over onderwerpen gerelateerd aan de ont-

Luchtvaartnota.

wikkeling van de luchthaven Schiphol. De gedepu-

Evaluatie van de werking van de ORS. De benoe-

teerde Schiphol van Noord-Holland is voorzitter van
Ten aanzien van de ruimtelijk-economische ont-

de BRS. Het ambtelijk secretariaat is ondergebracht

wikkeling is de kerncorridor Schiphol-Amsterdam

bij de provincie Noord-Holland. De BRS vergadert

(Enter.NL) van belang.3 Dit gebied wordt beschouwd

normaliter ongeveer 1 maal per 3 maanden.

als internationale entree tot Nederland, vandaar
Enter.NL. Het wordt gezien als 1 van de belangrijkste

Omgevingsraad Schiphol (ORS)

gebieden die bijdragen aan de internationale con-

De ORS is het formele adviesorgaan van het kabinet

currentiepositie van Nederland. Om deze positie te

voor de ontwikkelingen van Schiphol en omgeving.

behouden en te versterken, wordt gewerkt aan een

In het College van Advies van de ORS maken geko-

Ontwikkelstrategie Enter.NL. Dit wordt uitgewerkt

zen bewoners, luchtvaartpartijen (KLM, Schiphol,

in het kader van het MIRT-onderzoek ZWASH (Zuid-

Luchtverkeersleiding en BARIN), het ministerie van

west Amsterdam Schiphol Hoofddorp), onder regie

I&W, de milieubeweging, de Kamer van Koophandel

van Amsterdam, Haarlemmermeer, Schiphol en I&W.

en een delegatie van de BRS onder voorzitterschap

Enter.NL kijkt hiervoor naar de bereikbaarheids- en

van de heer Hans Alders afspraken over de groei van

ruimtelijk-economische opgaven. 1 van de ambities

Schiphol, leefbaarheid en de ruimtelijke en milieuef-

die mogelijk in het kader van de Ontwikkelstrategie

fecten van het vliegen.

opgevoerd zal worden, is het doortrekken van de
Noord/Zuid metrolijn naar Schiphol/Hoofddorp. In

Daarnaast is er een platform voor kennisdeling en

de Omgevingsvisie NH2050 wordt het doortrekken

informatie-uitwisseling: het Regioforum. Ook

van de Noord/Zuidlijn via Schiphol Noordwest naar

hier zitten gekozen bewoners, de luchtvaartsector,

Schiphol Plaza en Hoofddorp als kritische succesfac-

het Rijk en regionale bestuurders aan tafel.

tor ten aanzien van Schiphol benoemd. De Ontwik-

De gedeputeerde Schiphol van Noord-Holland is

kelstrategie Enter.NL wordt naar verwachting eind

plaatsvervangend voorzitter van de Raad. De Raad

2019 opgeleverd.

vergadert (in verschillende samenstellingen) ongeveer 1 maal per 6 weken.

Met betrekking tot regionale luchthavens is het goed
om hier op te merken dat de landelijke ontwikke-

Stichting Leefomgeving Schiphol

lingen, waaronder de ontwikkeling van vliegveld

De stichting heeft een onafhankelijk bestuur onder

Lelystad, de herindeling van het luchtruim en de

voorzitterschap van de heer Bernt Schneiders. Er is

Luchtvaartnota, doorwerken op het gebied van de

een Raad van Toezicht, voorgezeten door de gedepu-

kleine luchtvaart. De ruimte voor de kleine lucht-

teerde Schiphol, waarin Schiphol en de gemeenten

vaart staat onder druk. Anderzijds biedt dit voor

Haarlemmermeer en Amstelveen zitting hebben. Het

bestaande luchthavens ook kansen (bijvoorbeeld

Rijk is toehoorder. De Raad van Toezicht komt in de

voor Den Helder Airport). Daarnaast is een voorstel

regel 4 keer per jaar bijeen.

3

Dit gaat over het gebied van de corridor A4-A10, van Hoofddorp via Schiphol naar de Amsterdamse Zuidas. Dit gebied kenmerkt zich
door de dominantie van internationaal georiënteerde diensteneconomie (kantoren) in gemengd stedelijke gebieden.
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Schadeschap Schiphol

laten afhandelen. Hierdoor zal het Schadeschap over

Het Schadeschap Luchthaven Schiphol is een ge-

enige jaren worden opgeheven, als de oude werk-

meenschappelijke regeling die in 1998 is opgericht

voorraad is afgehandeld.

door het Rijk, de provincie Noord-Holland en 28
nemers. Het doel van het Schadeschap is om namens

Nieuwe governance-structuur rondom de
luchtvaart

alle overheden een gemeenschappelijk loket te zijn

De huidige bestuurlijke afstemming tussen de

voor deskundige afhandeling van schadeverzoeken

verschillende overheden in het luchtvaartdossier is

(planschade en nadeelcompensatie) als gevolg van

gebaseerd op de vraagstukken rond de luchthavens.

overheidsbesluiten gerelateerd aan de uitbreiding

Datzelfde geldt voor de maatschappelijke participa-

van Schiphol door de Planologische Kernbeslissing

tie. Naast die reeds bestaande bestuurlijke en maat-

over Schiphol van 1995.

schappelijke afstemming vragen actuele luchtvaart-

Het gaat vooral om verzoeken van huiseigena-

vraagstukken – in het kader van de Luchtvaartnota

ren die stellen dat de waarde van hun woning is

en de herziening van het luchtruim – om meer en

gedaald door de aanleg van de polderbaan of andere

bredere afstemming. Hoe die afstemming eruit gaat

uitbreidingen van Schiphol. De provincie zit het

zien, is thans onderwerp van gesprek tussen het Rijk

Schadeschap voor, maar het bestuur heeft geen

en de provincies.

gemeenten. Het Schadeschap bestaat nu uit 8 deel-

inhoudelijke betrokkenheid bij de afhandelingen van
schade. Schadeclaims worden afgehandeld door een

Financiën

Besliscommissie waarin deskundige schade-experts

Onderstaande tabellen zijn een uitsnede uit de

zitting hebben. Door wijzigingen in de Wet lucht-

begroting 2019 van het operationeel doel dat

vaart kan nu feitelijk alleen de minister van I&W aan-

betrekking heeft op Schiphol. In de tabellen zijn de

gesproken worden voor de schadeclaims. Daarom

saldi opgenomen van baten en lasten per jaar. Voor

is in 2017 besloten om voor nieuwe schadegevallen

de reserve geldt dat hier alleen het saldo van de

geen gebruik meer te maken van het Schadeschap,

geplande stortingen en onttrekkingen per jaar zijn

maar die vanaf juli 2018 door Rijkswaterstaat te

weergegeven.

Saldo baten en lasten per jaar
OD

Naam operationeel doel

5.2.4

Beleid luchthavens uitvoeren

2019

2020

2021

2022

2023

678

690

690

690

690

Bedragen X € 1.000 en een positief bedrag (bijv. 100) is een uitgave/tegenvaller en een negatief bedrag (bijv. -100) is
een inkomst/meevaller.
Saldo stortingen en onttrekkingen aan reserves
OD

Naam Reserve

5.2.4

Resv. Leefbaarheidsfonds Schiphol

2019

2020

2021

2022

2023

Bedragen X € 1.000 en een positief bedrag (bijv. 100) is een uitgave/tegenvaller en een negatief bedrag (bijv. -100) is
een inkomst/meevaller.
Een negatief bedrag betekent meer onttrekkingen dan stortingen aan de reserve
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Inleiding
In 2013 is het concept van OV-knooppunten gelanceerd met het boek Maak Plaats en in 2014 is
OV-knooppunten benoemd als programma.
Door te kiezen voor knooppunten worden de ruimte in bestaand bebouwd gebied en de investeringen
in het bestaande ov-netwerk (inclusief het spoor) zo goed mogelijk benut. Dit spaart het landschap.
Stationsomgevingen kunnen voor dorpen en steden betekenisvolle plekken zijn. Aantrekkelijk voor
die inwoners die graag willen wonen op goed bereikbare plekken. En aantrekkelijk voor mensen om
daar te werken, te verblijven en te ontmoeten, en voor ondernemers en bedrijven om zich te vestigen.
Tegelijkertijd zijn knooppunten een belangrijke schakel in de deur-tot-deur reis die mensen maken
naar hun werk, voorzieningen en recreatieve en toeristische bestemmingen. Het beter benutten van
stationsomgevingen vergroot ook het reizigerspotentieel: meer activiteiten in de stationsomgeving in
combinatie met een goede bereikbaarheid leiden tot meer potentiële reizigers en een betere benutting
van de capaciteit op het spoor.
Naast goed functionerende ‘overstapmachines’ zijn stations vaak de entree tot stad of dorp. Bij het
bouwen van nieuwe woningen is de doelstelling dat de helft daarvan binnen een straal van 10 fietsminuten van een station komt te liggen.

Belangrijkste ontwikkelingen
afgelopen periode

instrumentontwikkeling en monitoring en is ingezet

Doelen

Samenwerken

Het programma richt zich op het realiseren van de

Knooppuntontwikkeling werd onder de noemer

doelen die in 2015 door Gedeputeerde Staten (GS) zijn

actie 1.8 onderdeel van de actieagenda van de MRA

vastgesteld:

(Metropoolregio Amsterdam). Het programma

1. Het optimaal benutten en versterken van de aan-

OV-knooppunten werd daarmee niet alleen een pro-

op kennisdeling.

wezige, intrinsieke waarden van knooppunten en

vinciaal maar ook een MRA-programma. De Schip-

het vergroten van synergie tussen knooppunten

holcorridor is onder de vlag van de MRA gestart. De

op corridorniveau.

verkenningsfase wordt medio 2019 afgerond.

2. Verbeteren van stationsomgevingen als comfortabel en optimaal functionerende schakel in de

Synergie mobiliteit en woningbouw

deur-tot-deur-reis.

Verbindingen zijn vooral gelegd met mobiliteitsdos-

3. Beter benutten van bestaande ruimte rond stationsomgevingen.
4. Verbeteren van stationsomgevingen als aantrek-

siers zoals het meerjarenprogramma infrastructuur,
ruimte en transport (MIRT), het OV Toekomstbeeld
en met verstedelijkingsopgaven zoals binnenstede-

kelijke plek in stad of dorp om te wonen, werken,

lijk bouwen, de MRA-sleutelprojecten Versnelling

leren, ondernemen en/of verblijven.

woningbouw en de Regionale Actieprogramma’s Wonen (RAP’s) waarin knooppuntontwikkeling goed is

Rollen

verankerd. Belangrijk zijn de afspraken die in de MRA

Bij knooppuntontwikkeling zet het programma

gemaakt zijn over (het versnellen van) woningbouw

verschillende rollen in: expert, verbinder, coördina-

en de afspraken in het Bestuurlijk Overleg MIRT van

tor, stimulator en kadersteller. Een belangrijke rol is

22 november 2018. Hiermee is een belangrijke stap

inhoudelijk expert. In de afgelopen jaren is veel ken-

gezet in de integrale aanpak van de corridor Amster-

nis ontwikkeld door eigen onderzoek, experimenten,

dam-Hoorn. Hierdoor zijn kansen gecreëerd voor de
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rend en voor de belangrijke knooppunten Zaandijk

Belangrijkste onderwerpen
komende periode

Zaanse Schans en Zaandam Kogerveld.

We gaan uit van continuering van de lijn die de

ontwikkeling van de knooppunten Hoorn en Purme-

afgelopen 4 jaar in het programma OV-knooppunten

Complexe opgaven

is ingezet. Dit is ook noodzakelijk om de verstede-

De afgelopen periode is het eigenaarschap van het

lijkingsopgave in de Metropoolregio Amsterdam te

knooppuntengedachtegoed sterk verbreed. In het

kunnen faciliteren. We zitten in een fase waarin onze

programma OV-knooppunten werken provincie,

stimulerende rol en cofinanciering steeds belangrij-

gemeenten, vervoerders, private partijen in verschil-

ker worden. Afgelopen periode is het grootste deel

lende rollen, samenwerkingsverbanden en initiatie-

van het huidige budget toegezegd. Een groot aantal

ven aan knooppuntontwikkeling. Knooppunten zijn

knooppunten is vergevorderd met de planontwikke-

steeds meer centra van stedelijke ontwikkeling met

ling zodat een forse impuls nodig is om de huidige

veel potentie om te groeien tot betekenisvolle plek-

lijn te kunnen continueren.

ken in de stad of dorp. Waar ook veel partijen met

Flexibiliteit en voortvarendheid bij de onderhande-

hun eigen doelen en belangen actief zijn. Dit maakt

lingen en de toekenning van budget is van belang

knooppuntontwikkeling kansrijker maar tegelijker-

om aan te kunnen sluiten bij de dynamiek in de

tijd complexer omdat het ook forse investeringen

knooppunten.

vergt van zowel publieke als private partijen.
Voor de komende periode is een aanscherping van

Investeringsbudget onmisbaar

de visie van het programma OV-knooppunten te

In veel gevallen is provinciale cofinanciering daarbij

verwachten. Aanleiding daarvoor is de Omgevings-

noodzakelijk. In 2017 is daarom € 16,75 miljoen

visie NH2050. Knooppuntontwikkeling is hierin een

beschikbaar gesteld voor de cofinanciering van

generiek ontwikkelprincipe, dat bijdraagt aan de

knooppunten.

hoofdambitie: balans tussen duurzame economische
ontwikkeling en versterking van de leefomgevings-

Gemeenten pakken hun knooppunten steeds vaker

kwaliteit (gezond, veilig en klimaatadaptief). Dit

integraal aan vanuit een knooppuntbenadering.

principe is toepasbaar op elk knooppunt (NS stations

Dit verrijkt de plannen maar maakt de opgaven ook

en grotere busstations), maar ook op Hoogwaardig

complexer. Hierdoor duurt het planproces langer en

Openbaar Vervoer (HOV) en metrostations. Het pro-

gaat het vaak om complexe gebiedsontwikkeling.

gramma OV-knooppunten draagt bij aan meerdere

Juist de samenwerking met de provincie, de moge-

bewegingen uit de Omgevingsvisie. Centraal staan

lijkheden van inhoudelijke en procesondersteuning

daarbij: Metropool in ontwikkeling en Sterke kernen,

en subsidie, stimuleert partijen om knooppunten

sterke regio’s.

integraal aan te pakken.
Door de focus van de Omgevingsvisie worden de
In 2018 besloot de provincie om subsidie OV-knoop-

volgende 3 aspecten belangrijk voor het bepalen van

punten toe te kennen aan de knooppunten Cas-

de prioriteiten: de potentie (welke ontwikkelingen

tricum en Heerhugowaard. Verder zijn er gelden

zijn er mogelijk), de ligging en de inhoudelijke en/

gereserveerd voor de knooppunten Kogerveld en

of bestuurlijke urgentie van het knooppunt. Daarbij

Zaandijk Zaanse Schans.

is het van belang dat we naast de eigen prioritering

De provincie werkt met een integrale aanpak samen

goed aansluiting zoeken bij de prioriteiten en inves-

met gemeenten en andere betrokken partijen aan

teringsvoornemens van onze partners.

onder andere de knooppunten Haarlem, Haarlem
Spaarnwoude, Hoorn, Hilversum, Uitgeest, Santpoort Noord, Hoofddorp en Beverwijk.
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Financiën
Onderstaande tabellen zijn een uitsnede uit de be-

weergegeven. De tabellen geven de huidige vast-

groting 2019 van het operationeel doel dat betrek-

gestelde meerjarenbegroting weer. Alle voorstellen

king heeft op OV knooppunten. In de tabellen zijn

worden nog voorgelegd aan Provinciale Staten (PS)

de saldi opgenomen van baten en lasten per jaar.

waarna de kasramingen worden bijgesteld voor de

Voor de reserve geldt dat hier alleen het saldo van de

komende jaren.

geplande stortingen en onttrekkingen per jaar zijn

Saldo baten en lasten per jaar
OD

Naam operationeel doel

5.2.1

Bijdragen aan ontwikkeling van OV-knooppunten

Eindtotaal

2019

2020

2021

2022

5.053

3.723

3.723

723

2023
723

34.433

3.503

2.542

2.569

2.595

Bedragen X € 1.000 en een positief bedrag (bijv. 100) is een uitgave/tegenvaller en een negatief bedrag (bijv. -100) is
een inkomst/meevaller.
Saldo stortingen en onttrekkingen aan reserves
OD

Naam Reserve

2019*

2020

2021

5.2.1

Resv. OV-knooppunten

7.399

398

-3.000

2022

2023

Bedragen X € 1.000 en een positief bedrag (bijv. 100) is een uitgave/tegenvaller en een negatief bedrag (bijv. -100) is
een inkomst/meevaller.
Een negatief bedrag betekent meer onttrekkingen dan stortingen aan de reserve
* met het uitgangspunt 1 OD = 1 reserve (m.u.v. technische reserves voor kapitaallasten) geeft het saldo in 2019 een vertekend beeld
omdat de overheveling van de middelen dit jaar plaatsvindt
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Inleiding
In de komende bestuursperiode wordt de ‘Visie Noordzeekanaalgebied 2040’ uitgevoerd. Hierbij wordt
ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen in het Noordzeekanaalgebied (NZKG), met een afweging
van alle aanwezige belangen vanuit het perspectief van de versterking van de internationale concurrentiepositie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Ook thema’s als milieu en gezondheid worden
daarbij meegewogen. Het provinciebestuur is bevoegd gezag voor veel bedrijven in het NZKG.
De NZKG-havens hebben de 4de positie in de West-Europese Zeehavens. Het NZKG is een haven-industrieelcomplex waarbij enerzijds de grondstoffen voor de industrie binnenkomen, zoals kolen en
ijzererts voor Tata Steel. Anderzijds hebben zij een logistieke functie voor het achterland. Zeehaven
IJmuiden is sterk in vis en heeft zich sterk ontwikkeld op het onderhoud en de aanleg van de windmolenparken op zee. De provincie heeft 10% van de aandelen in Zeehaven IJmuiden NV. In het kader van
de energietransitie is het NZKG de draaischijf voor de MRA. Wind van zee en de industrie zijn belangrijke factoren in het CO2-neutraal maken van de MRA.

Visie Noordzeekanaalgebied 2040
en Bestuursplatform

•

Uitvoering geven aan de ontwikkelstrategie energietransitie NZKG. De ontwikkelstrategie moet in

Gezien de opgaven in het gebied - versterking haven

ieder geval een antwoord geven op de volgende

en industrie, woningbouw, natuur en groenontwik-

dilemma’s:

keling, bereikbaarheid, landschap en cultuur met

»» Het NZKG is de draaischijf voor de energie-

daarbij een goede leefbaarheid - is in 2013 de Visie

transitie en circulaire economie in noordwest

Noordzeekanaalgebied 2040 vastgesteld door alle

Nederland. Aard, omvang en tempo van de

deelnemende partijen. De visie is 1 op 1 overgeno-

energietransitie is echter onzeker. Hoe kan een

men in de op 19 november 2018 door PS vastgestelde

ontwikkelstrategie helpen met het omgaan

Omgevingsvisie NH2050.

met die onzekerheid?
»» De fysieke en milieuruimte die nodig is voor

De deelnemende partijen zijn verenigd in het Be-

de transities en de ruimte die nodig is voor de

stuursplatform NZKG. Dit bestuursplatform komt

verstedelijkingsopgaven in de MRA komen

4 maal per jaar bijeen en bestaat uit de volgende

elkaar in het NZKG tegen. Hoe kan een ontwik-

partijen: wethouders EZ/havens van de gemeen-

kelstrategie rust en duidelijkheid geven aan

ten langs het kanaal, het ministerie van BZK, de

investeringen in zowel het havengebied als in

havenbeheerders, de beheerder van de infrastruc-

de transformerende delen van de stad, waarbij

tuur, onder regie van de provincie Noord-Holland. De

gezondheid en veiligheid onderdeel uitmaken

gedeputeerde Zeehavens is voorzitter.

van de afweging?
•

Het bestuursplatform heeft een eigen ondersteuning:

Stimuleren circulaire economie
»» Ook voor de opgave op het gebied van

de Stichting Projectbureau Noordzeekanaalgebied.

circulaire economie geldt een dat fysieke en

De stichting wordt gefinancierd door de gemeenten,

milieuruimte nodig is en de spanning met de

de haven Amsterdam en de provincie Noord-Holland.
Laatstgenoemde levert de programmadirecteur.

verstedelijkingsopgave.
•

Ruimte-intensiveringsmonitor
»» Als een van de afspraken uit de Visie NZKG

Er is een uitvoeringsprogramma gemaakt dat jaar-

2040 is een intensiveringsmonitor opgesteld.

lijks wordt bijgesteld. De gezamenlijke acties daaruit

De komende periode zal de vraag wanneer er

worden uitgevoerd door de Stichting Projectbureau

voldoende is geïntensiveerd en wanneer de

Noordzeekanaalgebied. Voor de komende periode

strategische reservering van de Houtrakpol-

staan de volgende acties op het programma van het

der als uitbreiding van de haven ingezet moet

bestuursplatform:

worden, aan de orde komen. Het antwoord op
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deze vraag hangt onder andere samen met het

Projecten die de komende tijd aandacht verdienen zijn:

tempo van de transities in het havengebied en

•

de verplaatsingsopgave die uit de stedelijke
transformaties naar voren komt.
•

•

Vestigingsbeleid
»» Bij dit onderwerp zal de vraag moeten worden

transformatie havengebieden Haven-Stad, ZaanIJ-oever
versterking offshore cluster in samenwerking met
Haven Den Helder

•

milieudialogen

beantwoord welke bedrijven/bedrijvigheid echt

•

zeetoegang IJmond

in dit gebied terecht moeten komen en hoe de

•

energiehaven IJmond

samenhang is met het vestigingsbeleid in de
MRA als geheel.
•

nieuwe locatie voor een nieuwe passagierstermi-

Branche Organisatie Zeehavens
(BOZ)

nal Amsterdam (PTA)

Haven Amsterdam is deelnemer van het BOZ. Aan-

»» Met de ideeën in de gemeente Amsterdam

gezien het voor de partners in het NZKG belangrijk is

Beleidsontwikkeling zeecruise met een eventuele

voor verplaatsing van de PTA, zal een afweging

om te weten welke initiatieven deze branchevereni-

moeten worden gemaakt over een eventuele

ging neemt en over welke onderwerpen zij recht-

nieuwe locatie, in samenhang met de opgaven

streeks met het ministerie van I&W overleg voert, is

rond energietransitie, circulaire economie,

er apart overleg met de havenbeheerders NZKG en

verstedelijking en gezondheid.

de programmadirecteur NZKG aangevuld met haven
Den Helder, over de uitvoering van het werkpro-

Daarnaast monitort het bestuursplatform ook de

gramma Zeehavens en overige zaken. Op basis van

andere projecten in het uitvoeringsprogramma.

dit overleg worden onderwerpen indien nodig geagendeerd op de agenda van het bestuursplatform.
Zie verder www.noordzeekanaalgebied.nl
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Inleiding
De Stelling van Amsterdam (SvA) is een verdedigingsgordel rondom Amsterdam van 135 kilometer
lengte en staat sinds 1996 op de UNESCO-werelderfgoedlijst. Het werelderfgoed omvat niet alleen de
forten (42 in totaal) en waterstaatkundige werken, maar ook het omringende landschap.
Voor het landschap van de SvA zijn regels opgesteld in de Provinciale Ruimtelijke Verordening.
De provincie Noord-Holland is siteholder (eerstverantwoordelijke) van dit werelderfgoed. De provincie
Utrecht is mede-siteholder voor dat deel van de SvA dat op Utrechts grondgebied ligt, de zuidzijde.Als
siteholder is de provincie verantwoordelijk voor de instandhouding van het werelderfgoed en het uitdragen en breed bekend maken van de ‘Outstanding Universal Value’ (OUV, de unieke waarde) van dit
werelderfgoed. De provincie doet dit niet alleen, maar samen met de diverse gemeenten in het gebied
en de verschillende eigenaren en beheerders, waaronder natuurbeherende organisaties. Daarnaast
zijn het Rijk en UNESCO belangrijke partners bij de instandhoudingsopgave. Het Rijk is ‘State Party’,
wat betekent dat zij het verdrag met UNESCO ondertekend hebben en 1ste contactpersoon richting
UNESCO zijn.
Voor de coördinatie van de instandhouding en de promotie van de SvA heeft de provincie sinds 2005
een programmabureau in huis. Dit programmabureau werkt aan de hand van een 4-jarig uitvoeringsprogramma. Het huidige uitvoeringsprogramma loopt van 2017 tot en met 2020.
Voor meer publieksgerichte informatie over de SvA, zie www.stellingvanamsterdam.nl.
De SvA kent 2 bezoekerscentra: Forteiland Pampus en Fort bij Krommeniedijk (Fort K’ijk). Daarnaast
zijn er op veel forten en andere locaties informatiepunten of -panelen.

Belangrijkste ontwikkelingen
afgelopen periode

Ruimtelijke Verordening. Behoud van de objecten

De belangrijke doelen uit het uitvoeringsprogramma

provinciaal) van de objecten. Daarbij hebben de ge-

SvA zijn:

meenten een toezichthoudende en vergunningver-

•

Behoud van het werelderfgoed en haar unieke

lenende rol. De provincie heeft hierin, mede omdat

waarde (OUV).

veel objecten de status van provinciaal monument

Economische herontwikkeling van een aantal

hebben, een adviserende rol. Op termijn is het wen-

forten en indien nodig cofinanciering daarvan.

selijk dat alle objecten van de SvA de status van rijks-

Communicatie over (de waarde van) het werel-

monument krijgen. De provincie kan cofinanciering

derfgoed.

bieden voor onderhoud- en restauratieopgaven via

De samenwerking/uitbreiding met de Nieuwe

de subsidieregelingen voor onderhoud en restauratie

Hollandse Waterlinie.

van provinciale monumenten.

•
•
•

wordt geregeld via een monumentenstatus (rijks- of

Qua behoud van het werelderfgoed heeft de provin-

Economische herontwikkeling van de forten wordt

cie een coördinerende, adviserende, stimulerende

door de provincie gestimuleerd, omdat hergebruik

en cofinancierende rol, omdat zij geen eigenaar is

van forten leidt tot behoud van deze monumen-

van het werelderfgoed. Onder behoud wordt behoud

ten. De provincie heeft daarbij een stimuleren-

van de objecten van het werelderfgoed en van het

de, adviserende en cofinancierende rol. Zij biedt

omringende landschap verstaan. Het behoud van

cofinancieringsmogelijkheden voor economische

het landschap wordt geregeld via regels die voor het

herontwikkeling van forten (cofinanciering van haal-

werelderfgoed SvA zijn opgenomen in de Provinciale

baarheidsonderzoeken en restauratie van het object).
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Afgelopen jaren zijn er een paar grote restauratie-/

zal UNESCO zomer 2020 een besluit nemen over

herbestemmingsopgaven binnen de SvA afgerond.

deze voordracht. Mocht UNESCO besluiten de NHW

In 2013 de spraakmakende restauratie en herbe-

als werelderfgoed toe te voegen aan de SvA, dan

stemming van het fort bij de Nekkerweg tot hotel/

gaan beide linies in de toekomst gezamenlijk door

wellnesscentrum. In 2017 werd de restauratie en her-

als één werelderfgoed, onder de naam Hollandse Wa-

bestemming van Fort bij Krommeniedijk (verblijfs- en

terlinies. Het siteholderschap wordt dan een gedeeld

trainingsaccommodatie voor autistische jongeren

siteholderschap tussen de 4 betrokken provincies. De

en bezoekerscentrum voor de SvA) opgeleverd. Mo-

vormgeving van dit gedeelde siteholderschap wordt

menteel lopen nog de restauratie en herbestemming

momenteel voorbereid.

van Fort Zuidwijkermeer, Fort bij Hoofddorp en Fort

Daarnaast zal de komende periode door de 4 pro-

Kudelstaart. In voorbereiding zijn de herbestemming

vincies en het Rijk gewerkt worden aan het (laten)

van Fort aan de Middenweg, Fort Benoorden Spaarn-

opstellen van gebiedsanalyses en een impactana-

dam en de restauratie van de Vesting Muiden en het

lyse. De 4 provincies hebben onderling afgesproken

Vestingplein bij Muiden. Elk halfjaar wordt, via een

voor de hoog-dynamische gebieden binnen het

digitale fortenkaart, een actueel overzicht gegeven

werelderfgoed gebiedsanalyses op te stellen waarin

van de (fort)ontwikkelingen binnen de SvA.

de OUV per gebied nader beschreven zal worden. Het

Bijlage 2

Rijk heeft vastgelegd dat zij komend jaar een analyse
Qua communicatie is de provincie met name een op-

gaat opstellen over de impact van de werelderfgoed-

drachtverlenende partij naar derden (op dit moment

status op diverse voorgenomen ruimtelijke ontwik-

Stichting Liniebreed Ondernemen) met de opdracht

kelingen.

om de publiekscommunicatie over dit werelderfgoed uit te voeren. Dit is afgelopen jaren deels in

Voor de NHW bestaat er een bestuurlijke stuurgroep,

samenwerking met de Nieuwe Hollandse Waterlinie

de Liniecommissie, waarin vanuit elk van de 4 pro-

(zie hierna) gebeurd. Daarnaast wordt er in breder

vincies een gedeputeerde zitting heeft.

verband met Stichting Werelderfgoed Nederland
samengewerkt in de publiekscommunicatie over

Verbinding A8-A9

werelderfgoed in Nederland in brede zin.

Een belangrijk dossier voor de SvA was afgelopen

Belangrijkste onderwerpen
komende periode

jaren de wegverbinding A8-A9. De weg die - voor
het verbeteren van de leefbaarheid en bereikbaarheid - de A8 met de A9 moet gaan verbinden, zal de

Samenwerking met de Nieuwe Hollandse
Waterlinie (NHW)

SvA moeten kruisen. Een van de grootste opgaven

De samenwerking van de SvA met de NHW kreeg af-

zorgen dat de wegverbinding zo goed mogelijk wordt

gelopen jaren veel aandacht en zal ook de komende

ingepast in het landschap van de SvA, zodanig dat

periode nog veel aandacht vragen.

de OUV van dit werelderfgoed behouden blijft en zo

bij de aanleg van de wegverbinding is dan ook te

mogelijk versterkt wordt.
De NHW is een andere verdedigingslinie, die loopt

Er zijn afgelopen jaren meerdere alternatieven

van Muiden tot aan de Biesbosch. De NHW loopt

onderzocht en ook besproken met onder meer het

door 4 provincies: Noord-Holland, Utrecht, Gelder-

Rijk en ICOMOS. Naar aanleiding daarvan zijn in

land en Noord-Brabant. Deze provincies hebben

april 2018 nadere afspraken gemaakt tussen de

afgesproken gezamenlijk regie te voeren op het

minister van OCW en GS over de wijze waarop wordt

behoud en de ontwikkeling van de linie. In Noord-

omgegaan met het dilemma van behoud van het

Holland heeft de NHW grotendeels overlap met de

werelderfgoed SvA versus het verbeteren van de

SvA (op Naarden en Bussum na) en wordt de regie op

leefbaarheid en bereikbaarheid. Mede naar aan-

de NHW dan ook vanuit het programmabureau SvA

leiding van deze afspraken hebben GS in mei 2018

opgepakt.

het ‘golfbaanalternatief ’ als voorkeursalternatief

De NHW is in januari 2019 door het Rijk bij UNESCO

benoemd. Als uitwerking van de afspraken met de

voorgedragen om ook de werelderfgoed-status te

minister van OCW zal in 2019 worden gewerkt aan

krijgen, als uitbreiding op de SvA. Naar verwachting

het opstellen van een landschapsplan met als doel
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het in stand houden en herstellen/verbeteren van de

Financiën

OUV van de SvA met daarin ingepast een ontwerp

Onderstaande tabellen zijn een uitsnede uit de

voor het golfbaanalternatief.

begroting 2019 van het operationeel doel dat be-

In het najaar van 2019 is de oplevering van het

trekking heeft op de Stelling van Amsterdam. In de

landschapsplan voorzien, waarna de bestuurlijke

tabellen zijn de saldi opgenomen van baten en lasten

besluitvorming kan starten. Bij een go van PS en de

per jaar. Voor de reserve geldt dat hier alleen het

minister van OCW op het landschapsplan, en als

saldo van de geplande stortingen en onttrekkingen

de financiële dekking van het project A8-A9 rond is,

per jaar zijn weergegeven.

kan (naar verwachting begin 2020) worden gestart
met de planuitwerkingsfase voor de wegverbinding

Het programma SvA heeft een Reserve Stelling van

A8-A9.

Amsterdam. Dit budget is primair bedoeld voor

Zie ook het onderdeel Mobiliteit

cofinanciering van restauratie- en herbestemmingsopgaven binnen de SvA. Daarnaast worden ook

Ruimtelijk beleid en werelderfgoed

opdrachten en onderzoeken uit deze reserve betaald

Een belangrijke opgave komende periode zal zijn om

alsook de bijdrage vanuit PNH aan de voorbereiding

het werelderfgoed SvA een juiste plek te geven in

van het gezamenlijke siteholderschap voor SvA/

het ruimtelijk beleid. Er zijn regels vastgelegd voor

NHW (hier betalen de overige 3 provincies ook aan

het werelderfgoed in het Besluit Algemene Regels

mee).

Ruimtelijke Ordening (Barro) en deze zijn doorver-

Voor de jaren 2019 en 2020 is reeds een kasraming

taald in de Provinciale Ruimtelijke Verordening. Ook

in de begroting opgenomen van respectievelijk € 2,3

in de Omgevingsvisie en Omgevingswet heeft het

miljoen en € 1,9 miljoen.

werelderfgoed een plaats gekregen. Het wordt een
opgave hoe, in het kader van de uitbreiding van de

Voor 2019 wordt voorzien dat er € 3,8 miljoen van

SvA met de NHW, er een eenduidig ruimtelijk beleid

deze reserve wordt uitgegeven, te weten:

vastgelegd kan worden bij de 4 betrokken provin-

•

cies. Daarnaast blijft het een belangrijke opgave hoe
noodzakelijke ruimtelijke ontwikkelingen in te pas-

•

sen binnen het werelderfgoed, waarbij het behoud
van de OUV vooropstaat.

€ 2,6 miljoen reservering voor herstel Vesting
Muiden
€ 600.000,- reservering restauratie/herontwikkeling Fort aan de Middenweg

•

€ 300.000,- bijdrage aan gezamenlijk siteholderschap

•

€ 300.000,- budget voor opdrachten en onderzoeken.

Saldo baten en lasten per jaar
OD

Naam operationeel doel

7.1.4

UNESCO Stelling van Amsterdam behouden en herbestemmen

2019

2020

2.250

1.939

2021

2022

2023

Eindtotaal
Bedragen X € 1.000 en een positief bedrag (bijv. 100) is een uitgave/tegenvaller en een negatief bedrag (bijv. -100) is
een inkomst/meevaller.
De bedragen zijn inclusief capaciteitskosten per OD

Saldo stortingen en onttrekkingen aan reserves
OD

Naam Reserve

2019*

7.1.4

UNESCO Stelling van Amsterdam behouden en herbestemmen

5.981 -1.939

2020

2021

2022

2023

Eindtotaal
Bedragen X € 1.000 en een positief bedrag (bijv. 100) is een uitgave/tegenvaller en een negatief bedrag (bijv. -100) is
een inkomst/meevaller.
Een negatief bedrag betekent meer onttrekkingen dan stortingen aan de reserve
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Samenwerkingspartners
De belangrijkste samenwerkingspartners binnen het

•

Stichting Werelderfgoed Nederland: de 10 Neder-

programma SvA zijn:

landse werelderfgoederen werken samen in Stich-

•

Ministerie van OCW en Rijksdienst voor het

ting Werelderfgoed Nederland, waarvan Boris van

Cultureel Erfgoed (RCE): beide diensten zijn nauw

der Ham voorzitter is. De samenwerking richt zich

betrokken bij het werelderfgoed in Nederland en

met name op publiekscommunicatie over het we-

zijn formeel de gesprekspartner richting UNESCO.

relderfgoed in Nederland en kennisuitwisseling.

Het Rijk is namelijk de ‘State Party’ die de werel-

De gedeputeerde neemt deel aan het algemeen

derfgoedconventie van UNESCO heeft onderte-

bestuur van deze Stichting, die tweemaal per jaar

kend (1992).
•

Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW): de sa-

bijeenkomt.
•

Stichting Liniebreed Ondernemen (SLO): Deze

menwerking van 4 provincies (Noord-Holland,

Stichting heeft afgelopen jaren (in opdracht) de

Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant) binnen

publiekscommunicatie voor de SvA uitgevoerd.

de NHW is een belangrijke samenwerking gezien

Zij doet dit ook voor de NHW. Ook in 2019 zal SLO

het feit dat het streven is om de SvA met de NHW

weer de publiekscommunicatie voor SvA en NHW

uit te breiden tot 1 groot werelderfgoed (met als

uitvoeren. Voor 2020 zal heroverwogen worden

naam ‘Hollandse Waterlinies’). De gedeputeerde

hoe vanuit de beide linies (SvA en NHW) om te

heeft zitting in de bestuurlijke stuurgroep rond-

gaan met publiekscommunicatie.

om de NHW, de Liniecommissie.
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Inleiding
In de provincie Noord-Holland ligt bijna 39.000 hectare veengebied, waarvan ruim 27.000 hectare
met een landbouwbestemming en bijna 12.000 hectare met een bestemming begrensd tot natuur. De
veengebieden zijn gelegen in Laag Holland, het Groene Hart en de Vechtstreek. Met name in de landbouwgebieden zakt de bodem, omdat het veen wordt ontwaterd ten behoeve van de huidige vorm
van veehouderij en vervolgens oxideert/afbreekt, gevolgd door nieuwe verlagingen van slootpeilen.
Uiteindelijk verdwijnt hierdoor de gehele veenlaag met bijbehorende flora, fauna en landschap. Bij de
afbraak van het veen komt tevens het broeikasgas CO2 vrij. De veenbodems in West- en Noord-Nederland dragen 2% bij aan de totale uitstoot van broeikasgassen in Nederland. Daarnaast leidt bodemdaling tot schade en extra kosten. Deze kosten zijn het grootst in het stedelijk gebied.
Voor de veenweidegebieden is in het Klimaatakkoord een ambitie opgenomen voor een reductie van
1,0 megaton CO2-equivalenten in 2030 door met belanghebbende organisaties tot een passende set
aan maatregelen te komen. Op de langere termijn, in 2050, dient de broeikasgasuitstoot met 95% te
zijn verminderd. De provincies worden gevraagd hierin de regie te nemen.

Samenhang met de
Omgevingsvisie

van de Klimaattafels aangegeven hiertoe onder
voorwaarden bereid te zijn.

Het programma Bodemdaling veenweidegebieden is
1 van de op te starten programma’s onder de Omge-

Voorwaarden om de provinciale regierol te kunnen

vingsvisie. In het Koersdocument en in de Omge-

vervullen zijn:

vingsvisie is het kader voor het programma als volgt

•

aangegeven, mede gebaseerd op een door de Staten

dat de beoogde maatregelen uit de Klimaattafels
voor de veenweidegebieden klimaateffectief zijn

aangenomen motie: “We zetten ons in om gebieds-

•

dat de maatregelen financierbaar zijn

gericht en in gezamenlijkheid met de partners die

•

dat er voldoende tijd wordt geboden om tot breed

daar mede voor verantwoordelijk zijn de bodemda-

gedragen uitvoeringsplannen te komen

ling in veenweidegebieden af te remmen, te stoppen
en mogelijk te herstellen.”

Verder zijn de provincies bereid om een faciliterende
en stimulerende rol te vervullen ten aanzien van ken-

Het programma Bodemdaling veenweidegebieden

nisontwikkeling en innovaties in de veenweidegebie-

gaat met ingang van 2020 van start. Als aanloop naar

den, waarmee bodemdaling en broeikasgasuitstoot

het programma hebben Gedeputeerde Staten (GS) op

worden teruggedrongen.

24 april 2018 een spoorboekje voor de jaren 2018 en
2019 vastgesteld. Dit bevat voorbereidende acties die

Onderzoek

terugkeren in de opbouw van het programma:

De transitie van de veenweiden bevindt zich mo-

1. betrekken, informeren, adviseren en samenwer-

menteel in de onderzoeksfase, met diverse pilots en

ken
2. visievorming en instrumentarium

onderzoeken waar de provincie Noord-Holland nauw
bij betrokken is.

3. innovatie en ontwikkeling
4. gebiedsgerichte projecten

Het Innovatieprogramma Veen is gesitueerd op de
locatie Zuiderveen (bij Nauerna) en bij een veehouder

Provinciale rol

in Assendelft. In dit onderzoeksprogramma worden

Het Rijk heeft de provincies gevraagd of zij - aanslui-

paludiculturen (natte gewassen, zoals lisdodde,

tend bij hun rol voor het landelijk gebied - bereid zijn

azolla en veenmos) onderzocht op teelt-, verdien-

de regie op zich te nemen voor de voorbereiding en

model- en afzetaspecten en hun bijdrage aan de ver-

uitvoering van ontwikkelingsplannen voor de veen-

mindering van bodemdaling en broeikasgasuitstoot.

weidegebieden. De provincies hebben in het proces

Voorts wordt een techniek onderzocht, waarbij met
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behulp van drainagepijpen en een pomp slootwater

Uitdagingen komende periode

in een landbouwperceel kan worden geïnfiltreerd,

Er zijn de komende 4 jaar meerdere uitdagingen.

waardoor het waterpeil in het perceel in de zomer

De uitdaging op het onderwerp bodemdaling zit in

minder uitzakt. Landschap Noord-Holland en de

de keuzes die per deelgebied in de regio’s Laag Hol-

agrarische natuurvereniging Water, Land en Dijken

land, Groene Hart en Vechtstreek moeten worden

zijn de trekkers van het programma, bijgestaan door

gemaakt en de gevolgen en het draagvlak van die

een stuurgroep waaraan ook de provincie, het Hoog-

keuzes voor de verschillende partners. Enerzijds

heemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)

is samenwerking vereist met alle betrokkenen om

en de gemeente Zaanstad deelnemen. Voorts liggen

resultaat te boeken, anderzijds hebben alle betrokke-

er ook onderzoeken op het Veenweide Innovatie-

nen verschillende lasten en lusten in dat proces van

centrum in Zegveld met nieuwe dierhouderijsyste-

samenwerking en de daaruit voortvloeiende keuzes.

men. De provincie draagt aan beide onderzoeken

Dit maakt de samenwerking complex.

financieel bij.
De uitdaging op het onderwerp klimaat zit in een
Niet alleen de landbouwgebieden, maar ook de

tijdsklem. Enerzijds bevinden de meeste maatrege-

natuurgebieden kunnen een bijdrage leveren aan

len zich nog in de onderzoeksfase, anderzijds dienen

de klimaatdoelstellingen. Met ‘groeiend veen’ kan

de emissies uit de veenweidegebieden in 2030 lan-

broeikasgas worden vastgelegd. Een pilot in het

delijk al met 1,0 megaton CO2-equivalenten te zijn

Ilperveld (‘Omhoog met het veen’), op voormalige

verminderd. Op te starten gebiedsprocessen hebben

landbouwgrond, is succesvol afgerond. Het is echter

echter tijd en draagvlak nodig. Het is een kunst om

niet eenvoudig gebleken om de vorming van laag-

alle processen in de provincie, tussen de provincies,

en hoogvenen weer in gang te zetten, met name

met het Rijk, alle waterbeheerders en alle betrokken

vanwege de ongunstige waterkwaliteit. Er is meer

grondgebruikers gemanaged te houden, om de doel-

onderzoek nodig naar de haalbaarheid, als onderdeel

stelling in 2030 te realiseren.

van het perspectief Amsterdam Wetlands van de
terreinbeherende organisaties.

De meeste maatregelen zullen een extra (zoet)watervraag generen in de zomerperiode. Onzeker is of

Richtinggevende uitspraken

dit bij grootschalige aanleg kan worden gefaciliteerd

Op 3 december 2018 is in de vergadering van de

door het watersysteem. Ook dit vormt een uitdaging.

Statencommissie een notitie met richtinggevende uitspraken voor de aanpak van bodemdaling

Veehouders dienen in te spelen op verschillende

bediscussieerd. Daarmee heeft de provincie de koers

vraagstukken, zoals bodemdaling, klimaat, biodiver-

ingezet om te voldoen aan de ambitie opgenomen in

siteit, dierenwelzijn en verbetering van waterkwa-

de omgevingsvisie, namelijk het afremmen, stoppen

liteit. Daaruit komen kosten voort, die primair door

en zo mogelijk herstellen van bodemdaling. Tevens

de agrariërs zelf dienen te worden gedragen. Er is

heeft de Statencommissie gevraagd om het proces

behoefte aan nieuwe verdienmodellen die meer in-

met alle partners om te komen tot een programma

komsten voor veehouders genereren. In diverse rap-

bodemdaling, goed in te richten.

porten wordt gepleit voor een hogere verwaarding
van melk en vlees uit de veenweidegebieden. Dit

Consultatie- en reflectieronde

vergt initiatieven vanuit de agrarische keten. Met de

GS zullen dit proces vanaf februari 2019 nader uitlij-

nabijheid van havengebieden, luchthavens en indus-

nen, onder de noemer ‘consultatie- en reflectieronde’.

triële gebieden in West-Nederland liggen er tevens
kansen voor een effectief beloningssysteem voor
vormen van natte landbouw met carbon credits1. De
provincie kan in deze processen een bescheiden rol
vervullen. Het is primair een grote uitdaging voor de
veehouderijsector zelf.

1

Dit is een systeem om de emissie aan broeikasgassen tussen organisaties die broeikasgas emitteren en organisaties die deze uitstoot
verminderen, stoppen of vastleggen in bossen en groeiend veen te vermarkten, met behulp van certificaten.
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Provinciale rol en instrumenten

medeoverheden. Zo mogelijk kan dit parallel lopen

De provinciale rol ligt primair in de ruimtelijke orde-

of in elkaar worden geschoven met het opstellen van

ning, het voeren van regie in het landelijk gebied en

het programma bodemdaling.

mede-innovatiebevordering. De provincie kan dit
niet alleen en is dus ook in sterke mate afhankelijk

Voor de jaren 2020 en verder zijn door PS nog geen fi-

van medewerking van partners.

nanciële middelen ter beschikking gesteld. Verwacht
wordt dat voor procesgerelateerde uitgaven in het

Het belangrijkste instrument om bodemdaling te

programma bodemdaling een bedrag benodigd is van

remmen, stoppen en zo mogelijk terug te draaien is

€ 500.000,- in de periode 2020-2023.

in handen van de waterbeheerders. Zij zijn verantwoordelijk voor de peilbesluiten.

Beleidsdocumenten

Op dit moment is er nog geen zicht op hoeveel geld
benodigd is voor uitvoerende maatregelen in het
programma. De benodigde geldmiddelen voor de uit-

De belangrijkste provinciale beleidsdocumenten zijn

voering van maatregelen kunnen worden verkregen

de Omgevingsvisie, het spoorboekje bodemdaling

uit de Reserve Groen, via het jaarlijks vast te stellen

2018-2019 en de richtinggevende uitspraken bodem-

Programma Natuurontwikkeling.

daling veenweiden (brief en onderliggende notitie).
Het belangrijkste document uit de Klimaattafels is

Een overzicht van de financiën is tevens opgenomen

het rapport van de werkgroep Landbouw en Landge-

in de financiële tabel in het hoofdstuk Groen en Re-

bruik (december 2018).

creatie waar onder operationeel doel 6.1.4 de begrote

Financiën

uitgaven en inkomsten staan weergegeven.

van € 3,3 miljoen met financiële bijdragen van de

Belangrijkste bestuurlijke
overleggen

provincie Noord-Holland, HHNK en de gemeenten in

De provincie voert regie op 2 integrale gebiedspro-

Laag Holland. Aan de onderzoeken op het Veenweide

cessen in Westzaan en Waterland-Oost, via de stuur-

Innovatiecentrum draagt de provincie € 30.000,-

groep Westzaan - Brak is Bijzonder en een jaarlijks

per jaar bij, gemakshalve samengevoegd tot een

bestuurlijk afstemmingsoverleg Waterland-Oost (in

bijdrage van € 120.000,- per 4 jaar (in 2019 te beta-

oprichting).

len). Vanuit de Klimaattafels wordt een Nationaal

Voor de overall regie wordt een definitieve Task

Kennisprogramma voor de veenweiden aanbevolen,

Force bodemdaling veenweiden geformeerd, na de

dat regie gaat voeren op alle onderzoeks- en innova-

consultatie en reflectieronde op het op te starten

tietrajecten. Hieruit kunnen verzoeken om onder-

programma bodemdaling.

zoeksfinanciering voortvloeien voor alle betrokken

De benoeming van de urgente gebieden in Laag

partijen, waaronder de provincies.

Holland vindt plaats door de gebiedscommissie Laag

Het Innovatieprogramma Veen draait op een budget

Holland, die tevens een adviserende functie heeft op
Voor het proces om te komen tot een programma

alle groenblauwe provinciale dossiers in deze regio.

bodemdaling is een bedrag van € 210.000,- beschik-

De Stuurgroep Groene Hart is actief in de uitwerking

baar in 2019, verkregen uit de motie 2017-110 geld-

van het Perspectief Groene Hart. Een klein deel van

middelen. Dit zal onder meer worden aangewend

het Groene Hart ligt in Noord-Holland.

voor de inhuur van menskracht voor de consulta-

De provincie is lid van de stuurgroep van het Innova-

tie- en reflectieronde en wellicht later in het jaar om

tieprogramma Veen.

het programma bodemdaling te schrijven. Vanuit

Het Veenweide Innovatiecentrum (VIC) heeft een

de Klimaattafels wordt gevraagd om in 2019 een regi-

jaarlijks bestuurlijk overleg met alle overheden, die

onale veenweidevisie op te stellen met alle grond-

het programma op het VIC mede financieren.

gebruikers, maatschappelijke actoren, bewoners en
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Inleiding
Op 6 december 2017 hebben 21 partijen hun handtekening gezet onder het gebiedsakkoord voor de
Oostelijke Vechtplassen. Zowel provincies, gemeenten en waterschappen, als natuurorganisaties en
partijen uit de (water)recreatiesector werken hier aan mee. Partijen gaan komende 10 jaar samenwerken aan een forse en noodzakelijke kwaliteitsimpuls in het Vechtplassengebied. Het gebiedsakkoord
bevat een (uitvoerings)programma Oostelijke Vechtplassen waarin is aangegeven aan welke opgaven
en projecten partijen gaan werken. Hiervoor is door partijen € 77 miljoen aan investeringsbudget vrijgemaakt. In 2018 is een programmaorganisatie in het leven geroepen om de uitvoering op te pakken.
Diverse projecten zijn inmiddels opgestart.

Samenhang met Omgevingsvisie/
Omgevingswet

arrangementen, natuurbeleving, sloepverhuur)

Op 6 december 2017 hebben 21 partijen hun hand-

leren elektrisch varen).

tekening gezet onder het gebiedsakkoord voor de

en het verduurzamen van waterrecreatie (stimu-

ten en waterschappen, als natuurorganisaties en

Belangrijkste onderwerpen
komende periode

partijen uit de (water)recreatiesector werken hier

•

Oostelijke Vechtplassen. Zowel provincies, gemeen-

aan mee. Partijen gaan komende 10 jaar samenwerken aan een forse en noodzakelijke kwaliteitsimpuls

Besluitvorming over 2 vaarverbindingen waar
veel (tegengestelde) belangen een rol spelen.

•

Opstarten van het omvangrijke baggerproject in

in het Vechtplassengebied. Het gebiedsakkoord

de Loosdrechtse plassen, inclusief het bagge-

bevat een (uitvoerings)programma Oostelijke

ren van de jachthavens en het herstellen van

Vechtplassen waarin is aangegeven aan welke opgaven en projecten partijen gaan werken. Hiervoor

legakkers.
•

Grootschalige grondverwerving ten behoeve van

is door partijen € 77 miljoen aan investeringsbudget

de natuuropgaven (waarbij bijna 800 hectare

vrijgemaakt. In 2018 is een programmaorganisatie in

landbouwgrond beschikbaar moet komen om in

het leven geroepen om de uitvoering op te pakken.
Diverse projecten zijn inmiddels opgestart.

te richten als natuurgebied)
•

Deelterreinen
Het programma Oostelijke Vechtplassen kent 3

Integrale oplossing voor Plan Groenewoud:
woningbouw, natuurontwikkeling, recreatieve
routes en sanering van een vuilstort.

•

Waterkwaliteitsmaatregelen in de Loosdrechtse

hoofdthema’s:

Plassen bestaande uit luwtestructuren die de zeil-

1. Ontwikkeling vrijetijdslandschap - Aanleg van

mogelijkheden kunnen beperken, maar die ook

nieuwe recreatieve routes (vaarroutes, wandel-

een kans bieden om een icoon voor het gebied tot

en fietspaden), baggeren van de Loosdrechtse
Plassen, ontwikkelen icoon, opknappen dorpslin-

stand te brengen.
•

ten, herstel van cultuurhistorisch waardevolle

genomen overlast van exoten (rivierkreeft en

legakkers, verbeteren ontsluiting en toegankelijkheid, stimuleren elektrisch varen).
2. Versterken ecologische waarden - Realisatie nieuwe natuurgebieden (800 hectare Natuurnetwerk
Nederland), waterkwaliteitsmaatregelen, faunapassages, natuureilanden, bestrijding exoten

Het vinden van oplossingen voor de sterk toeCabomba).

•

Enkele succesvolle ondernemersplannen tot
uitvoering krijgen:
»» Jachthavens waarbij natuur en recreatie goed
geïntegreerd zijn;
»» Natuurinclusief landbouwbedrijf (combinatie

(rivierkreeft en de waterplant Cabomba), herstel

melkveehouderij en botanische natuurdoelstel-

verlanding en het tegengaan ganzenvraat.

lingen).

3. Transitie recreatiesector - Integratie recreatie en
natuur, transitie van de (water)recreatiesector

De grootste uitdaging bij deze projecten is het

(inspelen op nieuwe trends zoals kort verblijf,

behouden van de goede samenwerking, ondanks de
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tegengestelde belangen die hier spelen. Het samen-

hoofdstuk Groen en Recreatie waar onder opera

gaan van natuur en (water)recreatie blijft hierbij het

tioneel doel 6.1.3 de begrote uitgaven en inkomsten

grootste aandachtspunt. Zonder de goede samen-

staan weergegeven.

werking wordt het lastig om bepaalde opgaven uit
te voeren.

Provinciale rol en instrumenten

Belangrijkste bestuurlijke
overleggen
•

Stuurgroep Oostelijke Vechtplassen: bestuurlijke

Voor de realisatie van de natuuropgaven wordt ver-

vertegenwoordigers van gemeenten, plassen-

wacht dat we - in nauw overleg met gemeenten - het

schap, provincies en waterschap en de belangen-

Provinciaal Inpassingsplan (PIP) zullen inzetten om

partijen LTO, Natuurmonumenten en Waterre-

de bestemmingswijzigingen tot stand te brengen.

creatie. De provincie Noord-Holland is voorzitter

Voor de planontwikkeling van een aantal jachtha-

van de stuurgroep en voert het secretariaat.

vens wordt het Provinciaal Initiatieven Platform

Momenteel is gedeputeerde Cees Loggen voorzit-

(PRIP) ingezet.

Beleidsdocumenten

ter. Frequentie: 3 keer per jaar.
•

Bestuurlijk overleg Groenewoud: tijdelijk bestuurlijk overlegverband om te komen tot oplossingen

•

Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen

voor Plan Groenewoud: een integraal plan met

•

Uitvoeringsprogramma Oostelijke Vechtplassen

woningbouw, natuurontwikkeling, recreatieve
routes en de sanering van een vuilstort. Gede-

Ontwikkelingen en behaalde
resultaten
Het is ruim een jaar geleden dat de handtekeningen

puteerde Loggen is voorzitter van dit bestuurlijk
overleg.
•

Inloopbijeenkomsten voor alle betrokken part-

onder het gebiedsakkoord zijn gezet. Momenteel

ners en burgers (rond de 100 mensen). Hierbij

wordt een voortgangsrapportage opgesteld waarin

wordt door bestuurder (vaak Cees Loggen als

een evaluatie is opgenomen van het eerste jaar

gedeputeerde) een aftrap gegeven. Bestuurders

werken aan het gebiedsakkoord. Deze rapportage

van gemeente Wijdemeren en het waterschap

zal 14 februari 2019 in concept gereed zijn en 1 maart

zijn hier meestal ook aanwezig. Frequentie: 4 keer

2019 definitief.

per jaar.

Financiën

In mei 2019 wordt een informatiebijeenkomst/ex-

Voor het gebiedsakkoord is door partijen ruim € 77

cursie voor gemeenteraadsleden georganiseerd. Na

miljoen beschikbaar gesteld. Er is een gezamenlij-

overleg in de stuurgroep is afgesproken dat hiervoor

ke projectenrekening geopend bij het Groenfonds

ook nieuwe Statenleden van de provincie Noord-

waarop de bijdragen aan het programma worden ge-

Holland worden uitgenodigd en nieuwe bestuurs-

stort. Het stortings- en kasritme wordt momenteel

leden van het waterschap. In april 2019 vindt de

nader uitgewerkt. Een uitgebreider overzicht van de

ambtelijke voorbereiding plaats.

financiën is opgenomen in de financiële tabel in het
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Inleiding
De regio Kop van Noord-Holland werkt samen in het programma De Kop Werkt!, een programma waar
de 4 gemeenten € 15 miljoen aan bijdragen en de provincie Noord-Holland met € 15 miljoen cofinanciert. Op 11 april 2017 hebben de 4 gemeenten in de Kop van Noord-Holland (Den Helder, Hollands
Kroon, Schagen en Texel) en de provincie Noord-Holland de ‘Samenwerkingsovereenkomst voor de
uitvoering van het programma De Kop Werkt! 2017-2020’ getekend. Onderdeel van deze samenwerkingsovereenkomst is een investeringsprogramma waarin circa 50 projecten zijn opgenomen op het
gebied van havenontwikkeling, arbeidsmarkt en onderwijs, destinatiemarketing, bereikbaarheid en
leefbaarheid, met als doel om de economie in de Kop een extra impuls te geven.

Belangrijkste ontwikkelingen
afgelopen periode

te kunnen uitvoeren. Naast dit doel zijn de volgende
subdoelstellingen vastgesteld:

Het programma is nu halverwege. In totaal zijn er
40 projecten in voorbereiding, maar uitvoering laat

•

bijdragen aan werkgelegenheid

op zich wachten. De voorbereiding, waarbij gedacht

•

behoud van kennis in de regio

moet worden aan participatie, planologische

•

aansluiting bij onderling versterkende projecten

procedures en aanbestedingen, vergt veel tijd. De
verwachting is dat in 2019 veel van deze projecten

en de relevante economische en havenvisies van
zowel de regio, de provincie als het Rijk

richting uitvoering gaan.

Zie ook de Samenwerkingsagenda provincie

De verwachting is dan ook dat het programma

Noord-Holland en Den Helder.

na 2020 deels zal doorlopen. Het programma is
flexibel: er kan met projecten worden geschoven als

Arbeidsmarkt en Onderwijs

daar aanleiding voor is en er is ruimte voor nieuwe

Het doel van het programma Arbeidsmarkt en On-

ontwikkelingen. De samenwerkingsovereenkomst

derwijs bestaat uit het stimuleren van de regionale

voorziet in genoemde flexibiliteit en verlenging van

arbeidsmarkt in de Kop van Noord-Holland en het

de overeenkomst. In artikel 8 is opgenomen dat

daarin tot stand brengen van optimale afstemming

partijen tot uiterlijk 1oktober 2020 kunnen besluiten

van vraag en aanbod. Binnen het programma zijn

tot verlenging van de samenwerking.

5 speerpunten (sectoren) benoemd: agribusiness,

Belangrijkste onderwerpen
komende periode

energie & duurzaamheid/maritiem & offshore (samengevoegd tot tech@connect), zorg, en toerisme &
recreatie.

Voorbeelden van enkele projecten zijn:
Er wordt samengewerkt via tech@connect aan de

Havenontwikkeling

hand van een convenant met als doel de maritieme

De haven bereidt zich voor op de veranderende

en energiesector en het technisch georiënteerde

markt van de offshore (wind)energietransitie. Dat

bedrijfsleven beter te verbinden met technische

betekent dat de ontwikkeling van kaderuimte

opleidingen. Naast deze samenwerking wordt ook

moet anticiperen op deze veranderende vraag. De

samengewerkt tussen bedrijfsleven en hbo, via

ontwikkeling van de haven hangt samen met andere

TerraTechnica, waarbij de focus ligt op toepassing

ontwikkelingen in de haven als geheel: zo is voor de

van duurzame energie-innovaties. De ontwikkeling

realisatie van nieuwe kaderuimte de civiel-militaire

van de Energy & Health Campus in Petten als fysieke

samenwerking van belang. Op dit moment verken-

locatie zal hierop een positief effect hebben.

nen de gemeente Den Helder, de provincie, Defensie

De R&D-infrastructuur op het gebied van energie op

en Koninklijke Marine de samenhang in gebieds-

het campusterrein in Petten is onderdeel van een

ontwikkeling van de haven, om de ontwikkelingen

netwerk van onderzoeks- en testfaciliteiten in de

door deze samenhang zo goed en effectief mogelijk

regio Noord-Holland Noord, Nederland en zelfs ver
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die hun oorsprong hebben in Petten, groeien uit

Belangrijkste bestuurlijke
overleggen

op andere locatis. Er zijn legio voorbeelden, zoals

De deelnemende partijen zijn vertegenwoordigd in

de Ambigo-technologie (biomassavergassing) in

een stuurgroep. Op grond van artikel 3, lid 6 van de

Alkmaar en de samenwerking met universiteiten in

Samenwerkingsovereenkomst bereidt de stuurgroep

Amsterdam (AMOLF) op het gebied van zonne-ener-

jaarprogramma’s van uitvoerbare projecten voor

gie, brandstoffen en materialen.

die zijn opgenomen in het investeringsprogramma.

Zie ook de Energy & Health Campus.

De portefeuillehouder Economie heeft namens de

buiten de Nederlandse grenzen. Diverse activiteiten,

provincie Noord-Holland zitting in deze stuurgroep.

Destinatiemarketing

De stuurgroep wordt voorbereid door het kernteam

Aan de hand van een toeristisch regioprofiel is een

van De Kop Werkt!, bestaande uit ambtenaren van

marketingstrategie bepaald, met in de periode 2017-

de 5 samenwerkende partijen.

2020 diverse campagnes. Dit heeft geleid tot:
De jaarprogramma’s worden samen met wijzigingen
1. Gecoördineerde marketing- en promotieacties

groter dan € 500.000,- voor wensen en bedenkingen

voor de Kop van Noord-Holland, binnen ‘Holland

voorgelegd aan de raden en de provinciale Staten-

boven Amsterdam’, vanuit een eigen toeristisch

commissie Economie, Energie en Bestuur. Naast het

profiel.

opstellen van jaarprogramma’s en het voorleggen

2. Een strategie voor het optimaal benutten en

van wijzigingen is afgesproken dat de stuurgroep 2

versterken van het toeristisch profiel voor de

maal per jaar aan de raden en Provinciale Staten rap-

toekomst, gekoppeld aan de doelstellingen van

porteert over de voortgang van het programma De

het ambitiedocument.

Kop Werkt!. Voor elk project uit het jaarprogramma
wordt door de gemeenten aan de hand van project-

Met als doel: meer toeristen en bezoekers, die langer

formats een rapportage geleverd waarin aandacht

blijven, vaker terugkomen en meer geld uitgeven,

wordt geschonken aan de verrichte werkzaamheden,

en daarmee het economische en maatschappelijke

de planning en haalbaarheid van projecten.

rendement op lokaal, regionaal en bovenregionaal
niveau verhogen.

Haven van Den Helder
Inleiding

Bereikbaarheid

Den Helder staat voor grote opgaven vanwege

De bereikbaarheidsopgave van de Kop, en van Den

de uitbreiding van de marinevloot, de daarmee

Helder in het bijzonder, zijn samengebracht als 1 op-

verbonden havenactiviteiten en de activiteiten rond

gave waarbij de bereikbaarheid gebiedsgericht wordt

windparken op zee.

benaderd in samenwerking met de 4 gemeenten in

Deze ontwikkelingen kunnen een impuls geven aan

de Kop en Rijkswaterstaat. Voor de bereikbaarheid in

de stad en de Noordkop. Daarvoor is echter wel sa-

de Kop is binnen het programma gekeken naar alle

menwerking tussen gemeente, provincie en andere

vervoersvormen. Voor de provincie is de autobereik-

overheden noodzakelijk. In december 2018 hebben

baarheid in Den Helder en naar Texel de grootste uit-

de gemeente Den Helder en de provincie afgespro-

daging in de Kop. De provincie is hier wegbeheerder

ken samen met andere maatschappelijke partijen in

van de N250. Maar de oplossing voor de lange termijn

de komende tijd een werkagenda op te stellen. De

zal samen met de gemeente, haven, marine en TESO,

samenwerking richt zich op 3 strategische doelen:

en in samenhang met de ontwikkeling en uitbreiding

•

van de haven en marine, tot stand moeten komen.
Vanuit het programma De Kop Werkt! zullen enkele

•

maatregelen worden genomen, zoals de aanpassing
van verkeerslichten, een kruising en de aansluiting
tussen de N99, de N9 en de N250. In 2019 moet er een

havenontwikkeling: ruimte voor zeehavenactiviteiten creëren
maritieme stadsontwikkeling: unieke woonmilieus creëren

•

energietransitie: schakelfunctie Den Helder
benutten

voorstel liggen met structurele oplossingen.

259

s. De Kop Werkt! | Overdrachtsdossier 2019

Bijlage 2

Den Helder als een belangrijke draaischijf voor de

Samenhang havenontwikkeling en
natuurverbetering

energietransitie. De mogelijke aanlanding van ener-

Voor meer havenruimte is aanpassing van de haven-

gie-infrastructuur van de op zee opgewekte wind-

monding nodig. De haven van Den Helder ligt echter

energie in de toegangspoort Den Helder biedt econo-

aan de Waddenzee: beschermd UNESCO werelderf-

mische kansen en vraagt om zorgvuldige inpassing.

goed.

De afspraken voor de samenwerkingsagenda met

De provincie heeft in 2018, in samenwerking met de

Den Helder zijn verbonden met het programma De

gemeente Den Helder, Koninklijke Marine en andere

Kop Werkt! en sluiten aan bij de gebiedsgerichte

partners, opdracht gegeven om te onderzoeken of de

benadering die in de provinciale Omgevingsvisie een

havenmond kan worden aangepast op een manier die

belangrijke plek inneemt. De 3 strategische doelen

tegelijk de natuur in het Balgzand versterkt (Building

worden in 2019 verder uitgewerkt in een werkagenda

with Nature). In de 2de helft van 2019 moet blijken of

waarbij de focus ligt op de volgende opgaven:

een voorkeursvariant kan worden ontwikkeld die na-

De Omgevingsvisie van de provincie positioneert

der kan worden uitgewerkt (inclusief de financiering).

Versterking uitvoeringskracht
gebiedsgerichte aanpak Den Helder

Dit kan bijdragen aan een natuurlijke oplossing voor
waterveiligheid langs de Balgzanddijk.

Om kracht te zetten achter de gewenste ontwikkeDen Helder in de periode vanaf 2002 4 organisaties

Arbeidsmarkt, maritiem onderwijs en
innovatieontwikkeling

opgericht met slagkracht en een duidelijke opgave.

De samenwerking tussen de gemeente en de pro-

Dat zijn:

vincie is verder gericht op de verdere bundeling van

•

Luchthaven Den Helder BV (50% gemeente, 50%

kennis rondom het maritieme cluster in Den Helder.

helikopterbedrijf CHC)

Daar moeten ook opleidingsinstituten als Inholland

•

Willemsoord B.V. (100% gemeente)

Alkmaar en het KIM/NLDA bij worden betrokken.

•

Zeestad CV/BV (50% provincie en 50% gemeente)

•

Port of Den Helder (100% gemeente)

lingen binnen de grote opgaven heeft de gemeente

Stedelijke vitalisering en herbestemming

Vanuit de nieuwe ambities willen de gemeente en

De samenwerking tussen de gemeente en de provin-

de provincie kritisch kijken naar de vraag of deze

cie richt zich ook op vitalisering van de stad en het

verbonden partijen voldoende zijn toegerust voor de

stadshart, onder meer door transformatie van (leeg-

nieuwe opgaven.

staand) vastgoed. Daarbij worden partijen als het
Rijksvastgoedbedrijf en de ministeries van Defensie,

Ruimte voor zeehavenactiviteiten

BZK en I&M betrokken.

De haven van Den Helder wordt te klein. Er is meer
defensie en energietransitie te kunnen waarmaken.

Gebiedsontwikkeling Waddenbaai/
Oostoever

De gemeente en de provincie gaan daarom aan de

In het Oostoevergebied en de Waddenbaai valt veel

slag met:

winst te behalen voor natuurontwikkeling, energie-

havenruimte nodig om de ambities ten aanzien van

transitie en stedelijke opgaven. Den Helder en de
•
•

Onderzoek of de defensielocatie Harssens/Paleis-

provincie willen een gedeelde visie voor de Wadden-

kade civiel kan worden gebruikt.

baai ontwikkelen en vertalen in een uitvoeringspro-

Onderzoek of de mogelijke haventerreinen

gramma.

achter de Moormanbrug en achter de Koopvaar•

derschutsluis kunnen worden gebruikt.

Energietransitie

Verbetering van de sluizen en de Moormanbrug

Vanwege de aanwezigheid van een belangrijke

om het scheepvaartnetwerk te versterken.

backbone voor de bestaande gasinfrastructuur is
Den Helder een belangrijke draaischijf voor de energietransitie. De ambitie van gemeente én provincie
is om Den Helder te positioneren als een cruciale
draaischijf voor productie, opslag en transport
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Noordzee. Dit is ook gunstig voor de regio. Voor de

Belangrijkste bestuurlijke
overleggen

1ste tranche regiodeals van het Rijk was een voorstel

•

van duurzaam op zee opgewekte energie vanaf de

Tripartite Overleg Port of Den Helder (TOP):

ingediend. Dit voorstel is niet gehonoreerd. GS heb-

gericht op gebiedsontwikkeling in de haven van

ben eind 2018 aangegeven de voorbereiding van een

Den Helder en de daarvoor noodzakelijk civiel-mi-

nieuwe regiodeal ten behoeve van de 2de tranche te

litaire samenwerking. Het TOP bestaat uit de vol-

willen starten.

gende partijen: gemeente Den Helder, provincie
Noord-Holland, Koninklijke Marine, ministerie

Financiën
•

De kosten ad € 750.000,- voor het haalbaarheids-

van Defensie, Port of Den Helder.
•

2 maal per jaar vindt er een strategisch bestuurlijk

onderzoek ‘Building with Nature’ wordt gefinan-

overleg plaats tussen de provincie en Den Helder

cierd uit het budget ‘Bestuursopdracht Havens’

over de samenwerkingsagenda en de werkagen-

uit het Programma De Kop Werkt!.

da. Dit bestuurlijk overleg bestaat uit 2 gedeputeerden en 2 wethouders en staat onder voorzitterschap van de burgemeester van Den Helder.
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