
Beantwoording technische vragen m.b.t. de Zomernota 2022

Nr Partij PS lid Commissi

e

P&C Product Pagina/hoofdstuk Programma Vraag Antwoord GS lid

1 SGP Frans Hazeleger RGW Zomernota 7 en 25 1 - Ruimtelijke ontwikkeling Waarom wordt de planning van de eerste actualisatie van de 

omgevingsverordening doorgeschoven? We wisten toch al langer dat de 

eerste actualisatie gelijk zou vallen met inwerkingtreding?

Tijdens het opstellen van de programmabegroting 2022 was het uitstel van de 

Omgevingswet naar de nieuwe datum 1 januari 2023 nog niet bekend. De eerste 

actualisatie schuift mee met het uitstel van de Omgevingswet.

2 SGP Arie Donker M&M Zomernota 8 4 - Energietransitie De uitwerking van zoekgegevens in de Regionale Energie STrategieen 

(RES) en verloopt te traag. Wat wilt u hier nog meer over vertellen voor 

het woord en?

3 SGP Arie Donker M&M Zomernota 8 5 - Bereikbaarheid algemeen Er is al geruime tijd te weinig capaciteit beschikbaar om infra projecten te 

realiseren. Hoe lang is geruimste tijd en waarom is dit onvoldoende 

opgenomen bij de 100 FTE die na de coalitievorming is aangenomen? 

Wie prioriteert hier het werk en welke opties zijn er voor de Staten om te 

prioriteren? Bijvoorbeeld tijdelijk een lager beeldkwaliteitniveau 

accepteren versus het oplossen van knelpunten? 

Er is in veel gevallen voldoende capaciteit, formatieruimte, beschikbaar om de geplande 

werkzaamheden uit te voeren. Het probleem is dat niet alle formatieruimte bezet is. 

Ondanks extra inzet op werving en inhuur zijn er meerdere vacatures die niet ingevuld 

kunnen worden. Daarnaast merken wij ook bij aannemers en adviesbureaus steeds meer 

krapte en vertraging. 

De beeldkwaliteit is onderdeel van onze onderhoudscontracten. Hierop een lager niveau 

accepteren maakt in de organisatie geen ruimte vrij die ingezet kan worden op 

investeringsprojecten.

Qua prioritering is onze eerste prioriteit om de veiligheid en bruikbaarheid van ons huidige 

areaal op peil te houden. Dit betekend dat nieuwbouw soms later uitgevoerd zal moeten 

wachten. We blijven er alles aan doen om dit waar mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld 

door andere samenwerkingsvormen met de markt. Hierbij moet wel gezegd worden dat 

ook daar een groot tekort aan medewerkers is.

Schaddelee

4 SGP Frans Hazeleger RGW Zomernota 18 3 - Bodem, water en Milieu Kosten grondwaterheffing. Welke activiteiten worden er concreet gedekt 

vanuit de grondwaterheffing in de tweede helft van dit jaar? Is hiervoor 

een bestedingsplan beschikbaar? 

Op grond van de Waterwet en volgend jaar Omgevingswet (art. 13.4b) is de provincie 

bevoegd om bij wijze van belasting een heffing in te stellen om provinciale 

grondwatertaken te financieren. De provincie heeft dit vastgelegd in de provinciale 

Grondwaterheffingsverordening. Voor deze (bestemmings)heffing geeft de wet aan welke 

kosten van  grondwaterbeheer met de heffing mogen worden gefinancierd. Uit de 

grondwaterheffing worden provinciale grondwatertaken gefinancierd zoals 

verdrogingsbestrijding van natuur, grondwatermonitoring, schadeonderzoeken, 

beleidsstudies ondergrond en personeelskosten. 

Sterk

5 SGP Arie Donker M&M Zomernota 20 6 - Bereikbaarheid OV De ingeschatte bereikbaarheidsvergoeding OV bedraagt 28 milj. Willen 

we dit nu al concreet zo begroten? 

Bij het opstellen van de Zomernota was het zeker dat de Beschikbaarheidsvergoeding 

2022 er zou komen. De precieze regeling en de bedragen waren echter nog niet bekend. 

Omdat het zeker was dat de regeling zou worden voortgezet en de impact die deze hoge 

bedragen op de begroting hebben, vonden wij het wenselijk om een inschatting te maken. 

Inmiddels zijn de aanvragen van de vervoerders binnen voor een totaal bedrag van € 42,3 

mln. en zal de aanvraag binnenkort naar het Rijk worden verstuurd.  Omdat de regeling 

uiteindelijk gunstiger uitvalt, valt de BVOV 2022 ook hoger uit. Deze wijziging zal worden 

verwerkt met de Slotwijziging 2022.

Schaddelee

6 SGP Bertrick van den Dikkenberg FAC Zomernota 21 10 - Algemene vraag Worden er bij het voorstellen voor opheffen reserves wel meer factoren 

dan alleen het drempelbedrag meegewogen? Bijvoorbeeld Hart voor de 

Heuvelrug is wel nuttig.

De algemene lijn die we volgen voor het opheffen van reserves is opgenomen in de Nota 

Reserves en voorzieningen (2022). In paragraaf 3.2 van die Nota is aangegeven dat we 

jaarlijks bij de begroting en de jaarrekening beoordelen of de ingestelde 

bestemmingsreserve nog noodzakelijk is. De grens van € 1 mln. betreft het 

minimumbedrag bij instelling van een reserve (zie paragraaf 2.3.1). Als een reserve 

eenmaal bestaat, kan de omvang daarvan kleiner worden dan € 1 mln. zonder dat dit er 

direct toe leidt dat voorgesteld wordt om de reserve op te heffen. Echter, die grens is wel 

behulpzaam om kritisch te blijven over de noodzaak van de reserve. Voor een reserve als 

Hart van de Heuvelrug geldt dat die gekoppeld is aan de looptijd van de 

gebiedsontwikkeling, en daarme dus niet direct wordt opgeheven indien de omvang van 

deze reserve kleiner is dan € 1 mln. 

Strijk

7 SGP Bertrick van den Dikkenberg FAC Zomernota 22 10 - Algemene vraag Algemeen: moet er niet tussentijds geïndexeerd worden in 

projectbudgetten om voldoende middelen te houden bij aan te besteden 

werken?

In lijn met de recent vastgestelde Nota investeren indexeren we nu jaarlijks de budgetten 

voor projecten die nog in uitvoering gaan, en waarover al wel een besluit is genomen. De 

hogere investeringen leiden tot hogere kapitaallasten en zo vertaalt de indexatie zich in de 

budgetten van de Kadernota en begroting. Daarnaast wordt bij het opstellen van een 

projectplan en een daarbij behorend projectbudget in veel gevallen een post onvoorzien 

opgenomen waaruit eventuele boventrendmatige indexatie effecten opgevangen kunnen 

worden. Daarnaast geldt in algemene zin dat, mochten eventuele knelpunten zich 

voordoen, deze in veel gevallen gecompenseerd kunnen worden vanuit meevallers elders 

in de begroting en/of de onderbesteding die tot op heden steeds zichtbaar is geworden in 

de P&C Cyclus. 

Strijk

8 SGP Frans Hazeleger RGW Zomernota 27 1 - Ruimtelijke ontwikkeling Tussen neus en lippen door wordt gemeld dat er een nieuwe 

samenwerkingsvorm nodig is voor HvdH. Wat heeft dit voor 

consequenties voor het programma?

Er wordt nog niet gezegd dat er een andere samenwerkingsvorm nodig is voor het 

programma. Er is nu een programmabureau dat namens de 3 samenwerkingspartners 

coördineert en afstemt. We constateren dat een deel van de projecten niet voor eind 2025 

is afgerond. We gaan onderzoeken welke projecten nog doorlopen (en in welke fase die 

projecten zich dan bevinden) en wat dit vraagt aan gecoördineerde sturing. Is er nog een 

programmabureau nodig of zoeken we in een andere vorm (lichter of zwaardere variant) 

afstemming met de partijen? Inden de samenwerkingsvorm verandert, zullen we PS 

hierover informeren.
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9 SGP Frans Hazeleger RGW Zomernota 42 3 - Bodem, water en Milieu Er wordt 400.000 euro opgeplust in 2023, waarom niet al in 2022? De reden dat dit niet in 2022 is gebeurd, heeft een financieel-technische achtergrond. In de 

loop van het voorjaar van 2022 is een zware overtekening geconstateerd van aanvragen, 

met name voor de categorie schoolpleinen. In theorie hadden we er vervolgens voor 

kunnen kiezen om een proces in gang te zetten om dit plafond nog te verhogen met 

middelen van dit jaar. Echter, daartoe moet eerst een wijzigingsbesluit worden opgesteld. 

Het opstellen van het wijzigingsbesluit, het besluitvormingsproces daarom heen en het 

uiteindelijk publiceren van het besluit zou meerdere maanden in beslag nemen en zich 

afspelen rond de zomermaanden. Feitelijk zou dit pas na de zomer kunnen zijn afgerond. 

Vervolgens zou het loket weer opengesteld moeten worden, omlijst door flinke 

communicatie. Dan moeten de aanvragen vervolgens nog binnenkomen en het 

verwerkingsproces starten. De doorlooptijd van binnenkomst van aanvragen tot en met het 

afgeven van beschikkingen duurt een aantal maanden. Dat zou betekenen dat de eerste 

nieuwe beschikkingen pas in 2023 zouden kunnen worden afgegeven. En daarmee 

zouden ze automatisch gaan drukken op het budget van 2023, waarmee we ons zelf weer 

met een nieuwe uitdaging opzadelen. Op deze wijze blijven we in de pas lopen met de 

begrotingssystematiek en hebben we voldoende tijd om het wijzigingsbesluit op te stellen 

en het besluitvormingsproces te doorlopen. Daarbij nemen we ook meteen de ruimte om 

ook andere inhoudelijke wijzigingen door te voeren in de subsidieregeling om teksten 

verder te verduidelijken. Op deze manier kunnen we alle in 2022 ingediende aanvragen 

ook daadwerkelijk verwerken en beschikken in 2022 én met een schone lei beginnen in 

2023.

Sterk

10 SGP Frans Hazeleger RGW Zomernota 49 3 - Bodem, water en Milieu Is de 1.082.000 euro al ontvangen, dan wel beschikt door het Rijk voor de 

Veenweide uitgaven?
Dit bedrag maakt onderdeel uit van de Eenmalige specifieke uitkering “Veenplan 1

e
 fase” 

op grond van de Regeling specifieke uitkering Impuls Veenweiden. Het bedrag van 

18.000.000 is reeds aan de provincie uitgekeerd in 2 tranches (2020 en 2021) en is 

specifiek voor deze regeling inzetbaar.

Sterk

11 SGP Arie Donker M&M Zomernota 52 4 - Energietransitie Duurzaamheidscoaches. Er wordt voor 500.000 euro aan coaches 

ingehuurd. Is dit een openbare aanbesteding? Komen deze coaches bij 

ons in dienst? 

12 SGP Arie Donker M&M Zomernota 52 4 - Energietransitie Hoeveel inhuur is er in totaal binnen het programma energie en wat is het 

risico dat deze mensen slechts tijdelijk ingezet kunnen worden en kennis 

wegvloeit?

13 SGP Arie Donker M&M Zomernota 61 5 - Bereikbaarheid algemeen Van welke projecten is nu reeds bekend dat realisatie opschuift?  Dit betreft onder andere de N402 bij Loenen, de rotonde N224/N226 bij Woudenberg, de 

rotonde N405/N212, en de kruising van de N210 met de Nicolaas van Catsweg. Veel van 

deze projecten zijn reeds in het Meerjaren Investeringsplan Mobiliteit bij de Kadernota 

bijgesteld. Bij de Begroting 2023 wordt dit wederom geactualiseerd.

Schaddelee

14 SGP Arie Donker M&M Zomernota 68 5 - Bereikbaarheid algemeen Wanneer is de achterstand weggewerkt en wordt er weer volgens 

schema gewerkt aan oplossingen voor geluidsoverlast?

Er is al geruime tijd te weinig bezetting van de beschikbare capaciteit om alle 

infrastructurele projecten goed en tijdig te realiseren. Dit heeft daarmee ook effect op de 

realisatie van stil asfalt, schermen of whiswalls. Door krapte op de arbeidsmarkt verloopt 

de werving moeizaam en ook het tijdelijk inhuren is steeds minder succesvol. Dit leidt ertoe 

dat we een aantal geplande werkzaamheden door moeten schuiven naar een later 

moment. Hetzelfde geldt voor de realisatie van gevelmaatregelen, waarvoor zowel binnen 

de provincie weinig capaciteit beschikbaar is als op de inhuurmarkt. Het is op dit moment 

lastig aan te geven hoe lang deze situatie aanhoudt. 

Schaddelee

15 SGP Bertrick van den Dikkenberg BEM Zomernota 94 8 - Economie Waarom nemen de lasten voor het kansenmakersteam meer toe (50.000 

euro) dan de vergoeding vanuit het Rijk? En waarom richten wij onze 

inzet niet binnen de beschikbare middelen om deze Rijkstaak te plooien?

16 SGP Bertrick van den Dikkenberg BEM Zomernota 104 10 - Algemene vraag Is er voldoende regie op de inkoopfunctie in de drukke inhuurtijden?  Alle inhuur loopt via Matchpunt waarbij een DAS procedure wordt opgestart. Daarbij krijgen 

we ondersteuning door Staffing, die het proces begeleidt. In dit proces zijn 

controlemomenten ingebouwd op het gebeid van mandaat opdrachtgever, past het binnen 

het budget, is aan alle voorwaarden voldaan voordat de inhuur daadwerkelijk start (VOG 

e.d.) Ook in deze tijd van de druk op de arbeidsmarkt, worden deze controles aantoonbaar 

uitgevoerd.

17 SGP Bertrick van den Dikkenberg FAC Zomernota 110 10 - Algemene vraag Hoe verhoudt zich de onderbesteding op de VIC budgetten tot het in 

control zijn als organisatie?

Er is de afgelopen jaren veel geinvesteerd in het meer in control komen van de organisatie. 

Voor de invoering en borging van de nieuwe rechtmatigheidsverantwoording hebben 

Provinciale Staten budget beschikbaar gesteld om dit binnen de derde lijn te realisern en 

tooling in te zetten om dit te ondersteunen. Dit loopt momenteel naar behoren en 

indicenteel blijven middelen over die dit jaar niet hoeven te worden ingezet.

18 SGP Frans Hazeleger RGW Zomernota 116 2 - Landelijk gebied N.a.v. Subsidies: Hoeveel katten zijn er al gevangen, behandeld en 

teruggezet in de natuur? 

Wij hebben u eerder toegezegd u nog voor de statenverkiezingen te informeren over de 

stand van zaken over de  aanpak verwilderde kat, waarin zal zijn opgenomen hoeveel 

katten er zijn gevangen en behandeld. Overigens worden geen katten teruggezet in de 

natuur. Katten mogen na te zijn gevangen en behandeld in het landelijk gebied alleen 

teruggeplaatst worden in eigenaarsverband. 

Sterk



Nr Partij PS lid Commissi

e

P&C Product Pagina/hoofdstuk Programma Vraag Antwoord GS lid

19 VVD Juliëtte van Gilse RGW Zomernota 32 2 - Landelijk gebied Wat wordt er bedoeld met de zin "Daarnaast wordt ook kritisch gekeken 

naar hectares NNN die nog niet zijn

geprogrammeerd en naar bijvoorbeeld hectares in bezit bij terrein 

beherende organisaties (TBO’s), die geen

deel uitmaken van inrichtingsprojecten, maar nog niet zijn ingericht." 

Betekent dit dat daar normaliter niet kritisch naar wordt gekeken?

We hebben ons de afgelopen jaren vooral gefocust op de percelen die lagen binnen 

gebiedsprojecten. We kunnen tenslotte niet alles in 1 keer uitvoeren. Nu hebben we een 

inventarisatie gedaan van alle percelen die ingericht kunnen worden en voeren we 

daarover het gesprek met de terreinbeheerders. In die zin kijken we kritisch naar deze 

percelen.

20 VVD Juliëtte van Gilse RGW Zomernota 33 2 - Landelijk gebied N.a.v. de zin "De belangrijkste verklaringen voor deze achterblijvende 

resultaten zijn grotendeels dezelfde als bij de realisatie van de NNN (MJD 

2.1.1).", wat zijn verschillen tussen de verklaringen voor achterblijvende 

realisatie NNN en groene contour?

Verschil zit in het gegeven dat instrumentarium voor functieverandering (% afwaardering) 

in de Groene contour buiten de uiterwaarden financieel minder interessant is. Ook wordt er 

binnen het NNN al heel lang actief contact gezocht met de eigenaren om natuur te 

realiseren of te verkopen. Binnen de Groene Contour hebben we de eigenaren niet actief 

benaderd (Wel in de uiterwaarden via het programma AVP)

21 VVD Juliëtte van Gilse RGW Zomernota 33 2 - Landelijk gebied "Tot nu toe is van de ambitie van 400 ha nog niets gerealiseerd, voor 5 

hectares wordt realisatie in 2022 voorzien. De realisatie van het totale

einddoel van 3.000 ha Groene Contour in 2040 lijkt onzeker." Werden bij 

het stellen van deze doelen de doelen en het einddoel wel als haalbaar 

gezien? Wat zijn de redenen dat de verwachtingen en de daadwerkelijke 

realisatie zo ver uit elkaar liggen?

Voor de Groene Contour werd vanaf het begin gekeken naar zelfrealisatie waarbij er vanuit 

gegaan werd dat er in de loop van de tijd wellicht wel instrumenten of mogelijkheden bij 

zouden komen om natuur te gaan realiseren. Het eindjaar 2040 is  sinds de 

omgevingsvisie opgenomen, daarvoor had de Groene Contour geen einddatum.

In de huidige coalitieperiode zijn er middelen beschikbaar gekomen voor het realiseren van 

de groene contour. Doordat het uitwerken van instrumentarium tijd kost zijn daar pas sinds 

kort mogelijkheden om echt uitvoering te geven aan de groene contour, naast de 

mogelijkheden voor rood voor groen die er altijd al waren. De belangstelling om gebruik te 

maken van het instrumentarium blijkt heel beperkt. Ook is er geen menskracht beschikbaar 

om actief agrariers te benaderen om hiervan gebruik te maken.(In de uiterwaarden is dit 

via het programma AVP wel gebeurd)  

22 VVD Juliëtte van Gilse RGW Zomernota 32 2 - Landelijk gebied "De belangrijkste verklaringen voor deze achterblijvende resultaten zijn 

de beperkte bereidheid bij grondeigenaren hun gronden te verkopen of 

van functie te laten veranderen én de prijs die de provincie (staatssteun 

technisch) kan betalen aan grondeigenaren." Zijn er nog andere 

belangrijke verklaringen die hier niet worden genoemd? Bijvoorbeeld 

capaciteit aan de kant van de provinciale organisatie? 

De afgelopen jaren is er inderdaad een capaciteitsprobleem geweest om actief 

grondeigenaren te benaderen. Op dit moment is de capaciteit nog steeds krap maar 

voldoende voor de huidige grondmarkt.

23 VVD Juliëtte van Gilse RGW Zomernota 33 2 - Landelijk gebied "De realisatie van het totale einddoel van 3.000 ha Groene Contour in 

2040 lijkt onzeker." Gaat dit einddoel tussentijds worden bijgesteld indien 

de komende jaren de realisatie, net zoals dit jaar, achterblijft? 

24 VVD Juliëtte van Gilse RGW Zomernota 34 2 - Landelijk gebied De lasten voor de ontwikkeling NNN worden naar beneden bijgesteld 

vanwege de prognose van 38 hectare functieverandering en 89 hectare 

inrichting in 2022. Deze bijstelling staat relatief niet in verhouding tot de 

respectievelijk beoogde 125 en 300 hectare. Klopt het dat in het geval 

van realisatie van die doelen het budget niet toereikend zou zijn geweest? 

Hoe zou het in zijn werk zijn gegaan als de doelen wel waren gehaald?

Dan zou het bedrag inderdaad niet toereikend zijn geweest. Het tekort zou dan worden 

gedekt vanuit de reserve landelijk gebied. In de zomernota of bij de slotwijziging zou 

daarvoor dan een voorstel worden gedaan. Tussen inrichtingskosten en realisatie van 

hectares is geen 1 op 1 relatie te leggen aangezien we hectares pas meetellen op het 

moment dat ze daadwerkelijk zijn ingericht en de bedragen worden geboekt in de jaren 

ervoor op het moment dat de kosten gemaakt worden.

Sterk

25 VVD Juliëtte van Gilse RGW Zomernota 37 2 - Landelijk gebied Voor beleidsdoel 2.4, staat het oranje bolletje onder de planning er alleen 

vanwege de verlenging van het project plattelandscoaches? 

Het project Plattelandscoaches is inderdaad de aanleiding om de ‘Planning’ op oranje te 

zetten. 

26 VVD Juliëtte van Gilse RGW Zomernota 2 - Landelijk gebied Is er een wachtrij voor de plattelandscoaches of is het feit dat er na medio 

2023 nog 400 trajecten mogelijk zijn vanwege het feit dat er minder 

aanmeldingen zijn geweest dan van tevoren gedacht?

Er is geen wachtrij voor de plattelandscoaches. Het project is later van start gegaan dan 

oorspronkelijk gepland en Corona is er mede oorzaak van geweest dat het aantal 

gesprekken dat landbouwcoaches hebben kunnen voeren lager is dan initieel gepland. Het 

feit dat we de looptijd van het project kunnen en willen verlengen komt voort uit het feit dat 

het aantal aanvragen in de tijd lager is dan we aanvankelijk begroot hadden, maar we wel 

verwachten dat de verzoeken blijven komen. Bovendien blijkt de kostprijs per traject iets 

gunstiger uit te vallen.

27 VVD Juliëtte van Gilse RGW Zomernota 40 3 - Bodem, water en Milieu Onder meerjarendoel 3.2 m.b.t. de zoetwatervoorziening en het 

oppervlaktewater zijn alle bollen groen gekleurd, waaronder die voor het 

doel 3.2.1. voor het oppervlaktewater de KRW-doelen in 2027 te behalen. 

Betekent dit dat er op dit moment geen bedenkingen zijn bij het behalen 

van de KRW doelen voor onze provincie in 2027 en dat er inderdaad 

geen bijsturing nodig is?

De waterschappen hebben de KRW-doelen voor oppervlaktewater in deze planperiode 

opnieuw afgeleid op basis van de landelijke Handreiking KRW-doelen. De doelen zijn 

haalbaar in 2027, mits de omstandigheden rondom het oppervlaktewater op orde zijn. 

Nutriënten zijn een groot struikelblok. Daar worden samen met de sector ook KRW-

maatregelen voor getroffen door waterschappen en provincie. Dat is echter onvoldoende 

om de ecologie tot ontwikkeling te brengen. Er zijn nog aanvullende maategeleen nodig die 

verder gaan en op landelijk niveau liggen. De verbrede integrale stikstofaanpak (zoals in 

het Coalitieakkoord Rutte IV), de Startnotitie Nationaal programma landelijk gebied (NPLG) 

en het 7e Actieprogramma Nitraat vertolken het Rijksbeleid dat invulling geeft aan dat 

flankerende beleid. Het geheel van de regionale aanpak vanuit de KRW en het Rijksbeleid 

(mits dat tijdig vorm krijgt) zou alsnog moeten leiden tot het halen van de doelen in 2027. In 

2024 is er een landelijke Tussenevaluatie die inzicht geeft hoe het er dan voor staat, hoe 

de prognose in 2027 is en wat er nog aanvullend nodig is voor een versnelling. Op dit 

moment wordt vol ingezet op de maatregelen uit de plannen van de waterbeheerders die 

medio maart 2022 zjin vastgesteld.

Sterk

28 VVD Juliëtte van Gilse RGW Zomernota 44 3 - Bodem, water en Milieu Welke gevolgen heeft de vertraging op het gebied van meerjarendoelen 

3.3.1 en 3.3.4 voor de bodem- en grondwaterkwaliteit? Is die kwaliteit tot 

het verwachte inlopen van de vertraging in 2023 minder dan gepland?

Doordat er geen geschikte kandidaten zijn gevonden voor de openstaande functies 

prioriteren wij onze taken. Wij geven voorrang aan onze wettelijke taken. De verwachting is 

dat enkele beoogde resultaten uit de begroting 2022 pas in 2023 worden opgeleverd. 

Concreet betreft dit het benoemen van een nieuw aardkundig monument en het starten 

van het ontwikkelen van een gebiedsgerichte 3d-systematiek. 

Sterk



Nr Partij PS lid Commissi

e

P&C Product Pagina/hoofdstuk Programma Vraag Antwoord GS lid

29 GroenLinks Marjolein van Elteren RGW Zomernota 32 2 - Landelijk gebied Hebben we in beeld waarom TBO’s nog niet/nauwelijks zijn ingegaan op 

eerdere verzoeken om te beginnen met het inrichten van deze hectares? 

Zo ja, wat zijn hier de redenen voor?

Met name vanwege capaciteitsproblemen bij TBO's om inrichtingsplannen te kunnen 

maken en beschikbare middelen bij TBO's. De provincie is samen met de TBO's naar 

kansen aan het kijken om dit proces te versnellen.

30 GroenLinks Marjolein van Elteren RGW Zomernota 33 2 - Landelijk gebied Hoe zeker is de realisatie van die 5 hectares in 2022 en om welk 

gebied/welke gebieden gaat het? Kunnen daar nog hectares bijkomen 

voor het einde van 2022? 

Er is een beschikking afgegeven voor 4,3 ha groene contour van Het Utrechts Landschap 

in de gemeente Vijfheerenlanden. Er is nog een grotere aanvraag in voorbereiding. We 

kunnen niet met zekerheid zeggen of deze ook daadwerkelijk wordt ingediend en beschikt 

in 2022. 

31 GroenLinks Thilly de Boer RGW Zomernota 40 3 - Bodem, water en Milieu Meerdere doelen op Bodem en Grondwater kwaliteit en Tegengaan 

bodemdaling veenweiden scoren op Activiteit, Planning en Budget oranje. 

De belangrijkste reden die gegeven wordt is een personeelstekort. Er 

wordt voorzien dat deze achterstand in 2023 wordt ingelopen. Gezien het 

belang en de toenemende urgentie van de problematiek rond water en 

bodemdaling, kan er aangegeven worden om welke functies dit gaat, op 

welk (bestuurlijk) niveau en wat op dit moment de vooruitzichten zijn? 

Het betreft twee functies op de taakonderdelen grondwater en ondergrond die moeilijk 

vervulbaar blijken te zijn. We merken dat meerdere partijen personeel voor vergelijkbare 

functies zoeken. Gelet op deze krapte op de arbeidsmarkt zijn we op zoek gegaan naar 

tijdelijke invulling. Recent is het gelukt om via inhuur de ergste nood te lenigen. Later dit 

jaar stellen we de vacatures opnieuw open. 

Sterk
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de samenwerking met 3 gemeenten moeizaam verloopt vanwege 

personeelstekorten. Gaat het daarbij om veel woningen? Wat kan de 

provincie in deze nog meer doen?

Het aantal woningen waar het om gaat is lastig te concretiseren. Het is aan de gemeente 

om specifiek te benoemen om welke woningen het gaat. Het gaat om projecten waarbij we 

de gemeenten ondersteunen met het zoeken naar oplossingen om de geluidshinder in hun 

gemeente te verminderen. De provincie kan de gemeente tot op zekere hoogte werk uit 

handen nemen, door uitzoekwerk op zich te  nemen.

Sterk


