
86 GroenLinks Marijke de Jong RGW Kadernota 14 1 - Ruimtelijke ontwikkeling Wordt aangegeven dat er extra formatie nodig is voor de uitvoering van 
het convenant Duurzaam bouwen. Waarom is slechts een incidenteel 
bedrag opgenomen van 115.000 euro voor de jaren 2022 en 2023?

Het convenant duurzaam bouwen wordt naar verwachting eind dit jaar getekend. Dan wordt ook duidelijk wat de rol 
en meerwaarde van de provincie is. Verwacht wordt dat de rol van provincie met name zal liggen in kennis 
ontwikkelen en delen. Op voorhand is niet te zeggen hoe lang dit nodig is, zeker gezien het feit dat de ontwikkelingen 
in de markt snel gaan. Daarom is vooralsnog voor 2 jaar uitbreiding van formatie gevraagd.

Van Muilekom

94 JA21 Wouter Weyers RGW Kadernota 8 1 - Ruimtelijke ontwikkeling 1.4: Voorzien de programma's ook in een afwijking van een Nieuw Haags 
standpunt op een aantal majeure dossiers (Rijnenburg, A27 etc.)?

Op dit moment is niet te zeggen welke invloed de kabinetsformatie heeft op een aantal majeure dossiers. Van Essen

95 JA21 Wouter Weyers RGW Kadernota 11 1 - Ruimtelijke ontwikkeling 1.1: Gaat de Provinciale verordening ook in op 1 juli 2022? De interim Omgevingsverordening is gebaseerd op vigerende wetgeving en is op 1 april 2020 in werking getreden. De 
Omgevingsverordening is gebaseerd op de omgevingswet en kan pas in werking treden als de omgevingswet van 
kracht is. Recentelijk is bekend geworden dat de omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2022.

Van Essen

96 JA21 Wouter Weyers RGW Kadernota 11 1 - Ruimtelijke ontwikkeling 1.1 Invoering Omgevingswet vereist 18,5 fte. Wat als Omgevingswet niet 
doorgaat?

Wij kennen geen signaal dat de Omgevingswet niet in werking zal treden. Op het moment dat de inzichten rond de 
invoering van de Omgevingswet veranderen, dan wordt uiteraard opnieuw gekeken naar wat nodig is.

Van Essen

97 PvdA Annet Krijgsman RGW Kadernota 11 1 - Ruimtelijke ontwikkeling p11 Er wordt onderscheid gemaakt tussen incidenteel en structurele fte.  
Waarvoor wordt de incidentele inzet gebruikt en is dat inhuur? of inhuur 
voor specifieke kennis op bepaalde deelgebieden?

Deze wordt gebruikt voor de afronding van het programma Omgevingswet en om de extra inspanningen die nieuwe 
(wettelijke) procedures en werkwijzen met zich meebrengen op te vangen. Zo moeten we bij inwerkingtreding op 1-7-
22 werken met nog lopende zaken onder 'oud' recht en met de nieuwe werkwijzen. Daarnaast vragen de nieuwe 
termijnen en samenwerkingsprojecten met gemeenten om op te trekken als 1 overheid zeker in het begin extra 
incidentele inspanningen.  Het kan zowel gaan om inhuur, als om tijdelijke aanstellingen bij de provincie. 

Van Essen

104 SGP Hazeleger RGW Kadernota pag. 11 1 - Ruimtelijke ontwikkeling Er wordt opnieuw een forse capaciteitsuitbreiding gevraagd voor de 
invoering van de Omgevingswet. Kunt u ons een overzicht geven van de 
aangevraagde budgetuitbreidingen en capaciteitsuitbreidingen ten bate 
van de invoering van de Omgevingswet vanaf de eerste keer tot nu?

Van 2017-2020 waren de werkelijke lasten voor het programma Invoering Omgevingswet €3,7 miljoen. Dit waren 
incidentele lasten. Er is niet eerder een structurele capaciteitsuitbreiding gevraagd ten behoeve van de invoering van 
de omgevingswet. 

Van Essen

105 VVD De Man RGW Kadernota 11 1- Ruimtelijke Ontwikkeling Wilt u de inwerkingstredingstermijn van de Omgevingswet  aanpassen 
naar de meest recente inwerkingstredingstermijn?

In het statenvoorstel is opgenomen op welke wijze wij zijn omgegaan met het uitstel van de Omgevingswet naar 1 juli 
2022. Omdat uitstel pas 27 mei jl is vastgesteld was het niet meer mogelijk dit in de kadernota zelf aan te passen. In 
onze voorstellen is echter geanticipeerd op uitstel.

Van Essen

106 VVD De Man RGW Kadernota 12 1- Ruimtelijke Ontwikkeling ‘Kader vormen de nieuwe instructieregels in de 
omgevingsverordening’. Wordt hiermee ook het kader voor regionale 
programmering begrepen?

De omgevingsverordening vormt het kader voor ruimtelijke plannen bij gemeenten. In de verordening is opgenomen 
dat nieuwbouwplannen moeten passen binnen het provinciaal  programma wonen en werken. Het Kader voor de 
regionale programmering wonen en werken dat PS heeft vastgesteld is het kaderstellend document voor de regionale 
programma’s en het provinciale programma, niet voor bestemmingsplannen van gemeenten.

Van Essen

107 VVD De Man RGW Kadernota 12 1- Ruimtelijke Ontwikkeling Het grip krijgen op het aantal programma’s en de samenhang is een intern 
sturingsvraagstuk’. Is er zicht op een programma op welke wijze hier vorm 
aan wordt gegeven met de Staten zoals toegezegd bij de vaststelling van 
de Omgevingsvisie .

Voor de werkwijze met programma’s ter uitvoering van de Omgevingsvisie is een memo opgesteld voor de 
Statencommissie Omgevingsvisie van 16 juni 2021. Het memo bevat informatie uit de Omgevingswet en de 
Omgevingsvisie en informatie over de eerste stappen die in dit kader gezet worden en een voorstel hoe dit verder 
vormgegeven kan worden. Op basis van de bespreking op 16 juni zal een statenvoorstel worden opgesteld waarin de 
afspraken over de werkwijze voor programma’s, de rolverdeling GS-PS en het eerste beeld van de programma’s die 
het betreft vastgelegd zullen worden. Er komt dus geen programma, maar een werkwijze Voor GS, PS en de 
organisatie.

Van Essen

108 VVD De Man RGW Kadernota 12 1- Ruimtelijke Ontwikkeling Nieuwe wettelijke procedures en werkwijze 2 fte tijdelijk? Wat houdt dit 
in. Gemeenten moeten pas in 2029 een omgevingsplan opleveren en de 
visie is vormvrij. Dus waar moet je dan die gemeenten op dit moment 
mee helpen?

Het gaat om de tijdelijke extra inzet zowel voor wettelijke procedures als manier van werken. Namelijk voor 
samenwerking aan gemeentelijke omgevingstafels voor complexe initiatieven aan (buitenplanse) 
omgevingsplanactiviteiten t.b.v. omgevingsvergunningen, gemeentelijke omgevingsplannen (daar waar aan de orde). 
Voor de werkwijze gaat het om ruimtelijke ontwikkelingen van gemeenten en gemeentelijke omgevingsvisies. We 
worden als ketenpartner vaker uitgenodigd voor participatie en moeten sneller integraler adviseren. Voor de 
gemeenten en de provincie zitten de werkprocessen in een transitie, die alle partijen in de startfase extra inzet kost.

Van Essen

109 VVD De Man RGW Kadernota 12 1- Ruimtelijke Ontwikkeling Hoeveel fte zijn er nu werkzaam aan de taak ‘Het coordinatiepunt 
gemeentelijke ruimtelijke visies, plannen en initiatieven’?

Structureel is er 0,5 FTE administratieve inzet voor de coördinatie. Daarnaast is in het Programma Omgevingswet, het 
spoor Anders Werken ca. 1 FTE tijdelijk werkzaam om de integrale manier van werken met gemeentelijke plannen te 
organiseren en stimuleren. 

Van Essen

110 VVD De Man RGW Kadernota 12 1- Ruimtelijke Ontwikkeling Capaciteit voor transitie vergunningverlening.  Zit in deze toevoeging van 
capaciteit ook de noodzakelijke extra taak in de vergunningverlening voor 
de windmolens waarbij u bevoegd gezag bent?

Nee. In deze fase van het RES-proces is nog niet bekend voor welke windlocaties planologische besluiten (inclusief de 
daaraan gekoppelde omgevingsvergunningen) genomen dienen te worden en of dit door de gemeente of de provincie 
gedaan wordt. Duidelijk is wel dat dit aanzienlijk meer menskracht en middelen zal vragen dan nu voor handen is.  Een 
voorstel voor extra middelen zal worden betrokken bij de integrale afweging voor de Kadernota 2023.

Schaddelee

111 VVD De Man RGW Kadernota 12 1- Ruimtelijke Ontwikkeling De termijn van de proceduretijd is verkort. Hierom moeten er een aantal 
fte worden toegevoegd. De verkorting van die termijn kan ook worden 
opgevangen door een meer efficiëntere aanpak van het proces. Heeft u 
daartoe een poging gedaan in de voorbereidende periode voor de 
omgevingswet?

De achterstanden bij vergunning verlening zijn momenteel groot. Termijnen worden niet gehaald. Vooral bij de Wet 
natuurbescherming soortenbescherming en stikstof. Bij deze vergunningverlening gaat het vaak om maatwerk. Er is 
daarom gestart met een verbetertraject, maar er is ook tijd nodig om de verbetering uit te voeren en effecten hiervan 
te zien zodat besluiten ook binnen de termijn genomen worden. De kortere procedure tijd die met de ingang van de 
OW een feit zal worden, wordt een flinke uitdaging en vraagt om verdere verbetering van onze vergunningverlening. 
Daar wordt in de voorbereiding rekening mee gehouden en daarnaast zullen de zaken over meer mensen verdeeld 
moeten worden bij een kortere doorlooptijd. We kiezen daarom deels voor incendele inzet om onszelf scherp te 
houden of de extra inzet op termijn ook echt nodig is. 

Schaddelee



112 VVD De Man RGW Kadernota 12 1- Ruimtelijke Ontwikkeling Advisering over de Wet natuurbescherming verschuift naar voren in het 
proces. De advisering op de Wet natuurbescherming is bij ieder initiatief 
noodzakelijk in het verleden en in de toekomst. Wij vragen ons af of, 
verplaatsing van advisering in de tijd, de toevoegingen van extra fte tot 
gevolg heeft. Zou u hier nader op in kunnen gaan?

Wij hopen dat de advisering aan de voorkant gaat opleveren dat we efficienter kunnen werken. Het is een 
misverstand om aan te nemen dat het slechts gaat om verplaatsing van achterkant naar voorkant. Het is meer dan 
dat. De omgevingswet geeft meer ruimte aan gemeenten om te acteren op het  beleidsterrein natuur.  Dat gaat 
verder dan de huidige  advisering vanuit de Wet natuurbescherming. Echter omdat de provincie verantwoordelijk is 
voor de in wet gestelde natuurdoelen is het wel van belang tijdig en adequaat op visie en plannen van gemeenten te 
kunnen reageren. Dat vergt andere processen, manier van samenwerken en vooral bredere natuuradvisering. Dit  zal 
zeker ook extra capaciteit  vergen, zeker in de overgangsperiode.  In deze periode zullen wij nog dossiers moeten  
afhandelen volgens de 'oude' werkwijze en daarnaast gelijktijdig ook aan de voorkant  moeten adviseren.  

Bruins Slot

113 VVD De Man RGW Kadernota 13 1- Ruimtelijke Ontwikkeling Voor de beoordeling van initiatieven aan provinciaal beleid zijn veel extra 
fte opgenomen in de Kadernota. Die beoordeling moet integraal 
plaatsvinden en juist de terreinen natuur, erfgoed, water en bodem 
moeten hier ook op adviseren. Wat we hier teruglezen is enkel een 
eenmalige investering. Is de hier dan de toevoeging van extra fte niet ook 
gewenst?

Wij hopen dat de advisering aan de voorkant gaat opleveren dat we efficienter kunnen werken. Wij verwachten 
echter dat we bij inwerkingtreding nog dossiers moeten afhandelen volgens de 'oude' werkwijze en daarnaast 
gelijktijdig ook aan de voorkant moeten adviseren. Dat vraagt tijdelijk extra inzet. Uiteraard zullen wij scherp zijn 
welke inzet daadwerkelijk noodzakelijk is. 

Van Essen

114 VVD De Man RGW Kadernota 14 1- Ruimtelijke Ontwikkeling Duurzaam bouwen. Geboekt als incidentele kosten terwijl dit, gezien de 
behoefte aan woningen op de lange termijn, toch een voortdurend 
aandachtspunt is?

Het convenant duurzaam bouwen wordt naar verwachting eind dit jaar getekend. Dan wordt ook duidelijk wat de rol 
en meerwaarde van de provincie is. Verwacht wordt dat de rol van provincie met name zal liggen in kennis 
ontwikkelen en delen. Op voorhand is niet te zeggen hoe lang dit nodig is, zeker gezien het feit dat de ontwikkelingen 
in de markt snel gaan. Daarom is vooralsnog voor 2 jaar uitbreiding van formatie gevraagd.

Van Muilekom

115 GroenLinks Suzanne Vrielink RGW Kadernota 43 10 - Algemene vraag Hier wordt gesproken over de overdracht van de bodemtaken naar de 
gemeente en het overgangsrecht tot 2025. Heeft de provincie daarna ook 
geen enkele verantwoordelijkheid meer, of kan dat nog wel het geval zijn 
voor bekende verontreinigingen waarvan de (ernst van) schadelijkheid 
voor milieu of volksgezondheid later bekend wordt, zoals een paar jaar 
terug het geval was bij diffuse lood verontreiniging?

Gemeenten worden door de Omgevingswet (Ow) bevoegd gezag voor de vaste bodem. De bevoegdheid voor de 
aanpak van diffuus lood gaat daarmee wettelijk gezien over naar gemeenten. De provincie blijft gemeenten wat 
betreft aanpak en kennis ondersteunen als de Ow in werking treedt. Voor de gemeente de Ronde Venen is onlangs 
door de Provincie een aanvraag gedaan bij het Rijk voor middelen voor de aanpak van diffuus lood voor de komende 3 
jaar. Dit jaar konden alleen de huidige bevoegd gezagen, zoals de Provincie, deze middelen aanvragen. De Provincie 
blijft ook een verantwoordelijkheid houden in het kader van de Kader Richtlijn Water (KRW) voor verontreinigingen in 
het grondwater die onaanvaardbare risico's met zich meebrengen. Het gaat hier veelal om grotere verontreinigingen 
met mobiele stoffen in het grondwater. 

Bruins Slot

116 PvdA Gert Mulder RGW Kadernota 44-49 10 - Algemene vraag De PvdA fractie overweegt het voorstel van het college voor 
dekkingvariant 2 te steunen. Daarbij willen wij de volgende vraag stellen: 
De PvdA fractie heeft onlangs vragen gesteld omtrent grondwater 
onttrekkingen door grote frisdrankproducenten in onze provincie. De 
beantwoording daarvan is voor ons aanleiding tot nadere vragen en 
overleg. Wij pakken dit in eerste instantie vooral ook op in samenwerking 
met de desbetreffende ambtenaren. 
In verband met de nu voorliggende kaderbrief, willen wij het college 
vragen welke mogelijkheden zij ziet om de kosten die voor onze Provincie 
in bredere zin verbonden zijn aan het beschikbaar hebben van voldoende 
kwalitatief goed drinkwater in omvangrijkere mate dan thans het geval is, 
te dekken uit een trapsgewijze substantiele verhoging van de 
Grondwaterheffing voor commerciële frisdrankbedrijven in onze 
provincie?

Jaarlijks stelt PS het tarief voor de Grondwaterheffing vast. De Waterwet geeft kaders waaraan de opbrengsten van de 
grondwaterheffing besteed mogen worden. Tot op heden kunnen we de kosten financieren. Op het moment dat we 
voorzien dat de kosten stijgen onderzoeken we of een gedifferentieerd tarief tot de mogelijkheden bestaat. 

Bruins Slot

117 GroenLinks Suzanne Vrielink RGW Kadernota 16 2 - Landelijk gebied Klopt het dan in de voorgestelde maatregelen niets terugkomt met 
betrekking op de daarboven genoemde ontwikkelingen bodemdaling en 
wateropgaven. Of valt dit onder punt 3? 

 Bij het invullen van de instrumentenkoffer zoals genoemd onder punt 3 zal inderdaad zoveel mogelijk gezocht worden 
maar meekoppelkansen met andere opgaven, zoals bodemdaling en wateropgaven. Deze meekoppelkansen kennen 
een eigen financieringstroom. Dat werkt twee kanten op. We gaan bekijken welke instrumenten uit andere opgaven 
een positieve bijdrage kunnen leveren aan de stikstofopgave. En we bekijken hoe de stikstofinstrumenten zo ingezet 
kunnen worden dat zij ook een positief effect hebben op de andere opgaven.

Bruins Slot

122 JA21 Wouter Weyers RGW Kadernota 16 2 - Landelijk gebied 2.1.: Voorgestelde maatregel 3 ('koffer') Nu te vaag. Waar denkt GS aan? We inventariseren op dit moment als programma welke bestaande instrumenten (zowel landelijk als provinciaal) 
gebruikt kunnen worden en wat er aanvullend ontwikkeld moet worden. Bij het te ontwikkelen instrumentarium kunt 
u bijvoorbeeld denken aan grondinstrumentarium (verplaatsing van bedrijven, kavelruil en een grondstrategie), maar 
ook subsidies (om bijvoorbeeld innovatie te stimuleren), pilots (met bijvoorbeeld nieuwe verdienmodellen) en 
kennisdeling voor en door agrariërs. 

Bruins Slot

123 JA21 Wouter Weyers RGW Kadernota 20 2 - Landelijk gebied 2.5: Enig idee om hoeveel verwilderde alternatief verwijderde katten het 
kan gaan? Wat vindt GS een goed aantal?

In bijlage 2 van de Statenbrief Alternatieve methoden en preventie faunabeleid vindt u het concept-plan van aanpak 
moties verwilderde katten. Daarin is gerekend met het vangen van ca. 400 katten per jaar, die de gehele Trap Neuter 
Return / relocate Care  methode doorlopen.  Dit aantal is gebaseerd op het gemiddelde afschot van verwilderde 
katten over de afgelopen jaren.  Het is een goed uitgangspunt omdat met dit aantal de predatie door de toegevoegde 
predator op gelijk niveau zou kunnen blijven.   

Bruins Slot

124 D66 De Widt RGW Kadernota 17 2 - Landelijk gebied Toegelicht is dat er extra middelen naar monitoring zullen gaan in IPO-
verband (NDFF); daarnaast is er Utrechtse monitoring. Hoe weten we dat 
dit goed op elkaar aan blijft sluiten? En is er voldoende invloed om te 
kunnen blijven bepalen wat er nodig is – geen ongelimiteerde groei van 
monitoring.

In IPO-verband zijn wij goed aangesloten op het NDFF. Het NDFF is een database en geen monitoringsprogramma. 
Onze monitoringsgegevens worden jaarlijks opgeslagen in de NDFF. In IPO verband maken wij afspraken over 
monitoring (SNL, N2000/PAS etc) en stemmen wij af. Wij zijn er ons van bewust dat wij als provincie niet alles hoeven 
te monitoren; daarom is de NDFF een mooi medium omdat diverse partijen daarin monitoringsgegevens opslaan.

Bruins Slot

125 D66 De Widt RGW Kadernota 21 2 - Landelijk gebied Er wordt incidentele capaciteit gevraagd voor verwerken extra 
vergunningaanvragen. Verwachting is dat 75% van de kosten door leges 
wordt afgedekt. Waarom niet 100%? Leges moeten hier toch verplicht de 
kosten dekken? 

Volledige dekking is niet het uitgangspunt, op dit moment is onduidelijk hoe de hoogte van de leges bepaald is. 
Mogelijk ligt het percentage dekking nog wat lager. Ter voorbereiding op de implementatie van de Omgevingswet zal 
ook gekeken worden naar de leges in onze provincie.  

Schaddelee



135 PvdA Annet Krijgsman RGW Kadernota 19-20 2 - Landelijk gebied Programma 2: (verwijzing naar statenbrieven van RGW maart 2021)
Ganzenbeleid: Het lang verwachte marf rapport  werd in mei verwacht, 
maar is er  nog niet.  Is er al bekend wanneer het nu wordt verwacht?
MBT het ganzenbeleid wanner wordt verwacht dat er gestat kan worden 
met beleid dat voortkomt uit het marf rapport en de besprekingen 
daarvan? Is het echt nodig hier al voor 2023 geld vrij te maken, of kan dit 
evt ook volgend jaar nalv een update over de voortgang?

In de Statenbrief van 9 maart mbt ganzenbeleid  j.l. werd een tijdlijn 
geschetst voor het ontwikkelen van nieuw beleid.  In de KN22 zien we de 
financiële onderbouwing terug.  Echter in de statenbrief wordt een bedrag 
genoemd van 1846 voor resp 2021 en 2022 als structureel budget en  in 
de kader nota word gesproken over resp 1474 en 1446. incidenteel voor 
zowel de aanpassingen in de budgetten voor alternatief faunabeheer en 
de ganzen.   en deze bedragen komen ook niet overeen met de 
kadernotaclaim die in de statenbrief zit. Kan er een tabel aangeleerd 
worden waar de kosten op een rijtje staan en waar ze voor worden 
gemaakt. Zodat de aansluiting tussen de tabel in de kadernota en de 
Statenbrieven (agendapunt 3.13 en 3,14 van RGW maart 2021) duidelijk 
wordt?
Voor statenbrief 3.13 is er structureel geld nodig, waarom zien we dat nog 
niet terug in de kadernota?

 Het MARF advies “Ganzen zonder grenzen” is op 27 mei jl. gepresenteerd aan de opdrachtgever de interprovinciale 
Bestuurlijke adviescommissie vitaal platteland (BACVP) en vanaf 1 juni beschikbaar op de website van BIJ12.  De 
BACVP heeft de IPO werkgroep natuurwetgeving gevraagd om in september as. een advies voor te leggen wat we als 
provincies gemeenschappelijk kunnen oppakken. Dan is er meer duidelijkheid over dat tijdspad.  We zoeken contact 
met de MARF over het organiseren van een infosessie over het MARF-rapport. In de onderstaande tabel is het 
totaalbeeld aangegeven van de claim. De claims in de twee statenbrieven zijn samengevoegd in de voorstellen. Omdat 
er nu voor onderdelen 1 en 2 geen budget meer is, hebben we deze noodzakelijke bedragen opgenomen in de 
Voorjaarsnota (om dit jaar nog te kunnen starten en de lopende verplichtingen te kunnen nakomen) en in de 
Kadernota over 2 jaarsneden om de vervolgstappen te kunnen nemen. Het is noodzakelijk om 2023 mee te nemen om 
specialistische capaciteit langer te kunnen binden (borgen continuïteit) en nieuwe afspraken in nieuwe kaders en 
regels te verwerken ter besluitvorming. De claim is tijdelijk omdat we ervan uit gaan dat een nieuw ganzenbeleid en 
geschikte alternatieve methoden een nieuwe begroting zullen krijgen. De alternatieve methode aanpak verwilderde 
kat hoort daar ook bij, nadat eerst ervaring is opgedaan. Het bedrag 1.846k, waar u naar verwijst, is het bedrag wat nu 
beschikbaar is voor de tegemoetkomingen schade-uitkeringen. In de tabel onder  punt 3 hieronder wordt het te kort 
daarbovenop geraamd. Het tekort op jaarsnede 2021 zal worden meegenomen in de Zomernota 2021. Zie 
onderstaande tabel. 

Bruins Slot

136 VVD Van Gilse RGW Kadernota 15 2 - Landelijk gebied Kan worden aangeduid welk gedeelte van het beoogde vrij te maken geld 
daadwerkelijk naar stikstofreductie gaat en welk gedeelte naar andere 
zaken, zoals meekoppelkansen? 

De exacte invulling wordt bij voorkeur zo vrij mogelijk gelaten. Het eigen instrumentenkoffer komt naast het 
instrumentenkoffer van het Rijk dat nog volop in ontwikkeling is. Daarbij is het wel zo dat alle instrumenten in ieder 
geval óók toezien op stikstofreductie. De genoemde meekoppelkansen zijn een kans om meerdere doelen te bereiken 
en een sturingsinstrument indien er meerdere mogelijkheden zijn om de stikstofreductie te behalen. In zoverre is het 
bedrag dan ook niet te splitsen. 

Bruins Slot

137 VVD Van Gilse RGW Kadernota 15 2 - Landelijk gebied Denkt het college dat het stikstofprobleem na 2023 is opgelost? Zo nee, 
waarom is er dan incidenteel geld en geen structureel geld opgenomen in 
de Kadernota?

De verwachting is dat er na de kabinetsformatie aanvullende bronmaatregelen vanuit het Rijk zullen komen. Hiervoor 
zal dan ook aanvullende middelen beschikbaar gesteld (moeten) worden. Wanneer hier meer duidelijkheid over is, kan 
na 2023 bekeken hoeveel provinciale middelen nodig zijn.

Bruins Slot

138 VVD Van Gilse RGW Kadernota 16 2 - Landelijk gebied Er wordt aangegeven onder het kopje "financiën"dat er om de doelstelling 
te kunnen realiseren voor de lange termijn aanvullende middelen 
noodzakelijk zijn, waarom is daar nog niets concreets over opgenomen?

De verwachting is dat er na de kabinetsformatie aanvullende bronmaatregelen vanuit het Rijk zullen komen. Hiervoor 
zal dan ook aanvullende middelen beschikbaar gesteld (moeten) worden. Wanneer hier meer duidelijkheid over is, kan 
na 2023 bekeken hoeveel provinciale middelen nodig zijn.

Bruins Slot

139 VVD Van Gilse RGW Kadernota 16 2 - Landelijk gebied Hoeveel geld levert het Rijk precies aan voor de stikstofaanpak en welke 
randvoorwaarden zitten daaraan?

Het Rijk heeft in totaal 5 miljard euro vrijgemaakt tot 2030, waarvan 3 miljard beschikbaar is voor natuurherstel en 2 
miljard voor stikstofreductie. Dit pakket is weer opgesplitst in deelmaatregelen die elk weer een eigen 
randvoorwaarden hebben. Zo zit een de gerichte opkoopregeling bijvoorbeeld de randvoorwaarde dat fosfaatrechten 
na opkoop worden doorgehaald. 

Bruins Slot

140 VVD Van Gilse RGW Kadernota 16 2 - Landelijk gebied Kijkt de provincie ook naar mogelijkheden om eventueel met andere 
functies dan natuur inkomsten te genereren bij het opkopen van 
boerengrond en/of het stoppen van een boer?

De instrumentenkoffer wordt momenteel uitgewerkt. Daarbij wordt breed gekeken. Bijvoorbeeld naar 
multifunctionele (verbreding) van de landbouw en de verduurzaming van de landbouw. Ook wordt gegeken naar de 
mogelijkheden van woningbouw of andere vormen van beheer. De gesprekken aan de gebiedstafel zijn daarbij 
richtinggevend voor de invulling van de instrumentenkoffer omdat daar immers de strategie voor de gebiedsgerichte 
aanpak bepaald moet worden. 
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141 VVD Van Gilse RGW Kadernota 17 2 - Landelijk gebied Hoe komt het aanleggen van een nieuw bos van 5 hectare ten gunste van 
alle inwoners van de provincie? Indien het niet ten gunste komt van alle 
inwoners, waarom ziet GS dit als een provinciale taak?

Bij de aanleg van nieuwe bossen streven wij naar een reguliere openstelling, conform de (SNL) regeling voor het NNN. 
Dat betekent toegankelijk op wegen en paden tussen zonsopgang en zonsondergang. 
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142 VVD Van Gilse RGW Kadernota 18 2 - Landelijk gebied Hoe komt het aanleggen van een voedselbos ten gunste van alle inwoners 
van de provincie? Indien het niet ten gunste komt van alle inwoners, 
waarom ziet GS dit als een provinciale taak?

Voedselbossen zijn een vorm van agroforestry en een vernieuwende, duurzame vorm van landbouw, die goed aansluit 
bij onze provinciale landbouwvisie, zoals onze doelstellingen voor kringlooplandbouw en natuurinclusieve landbouw. 
Voedselbossen dragen tevens bij aan het oplossen van het klimaatprobleem. De bossen binden CO2 in het hout en in 
de bodem, daarnaast houden ze water vast en versterken ze de biodiversiteit. Hiermee zijn ze wezenlijk onderdeel van 
het provinciale strategische bosbeleid. Omdat de producten van de voedselbossen veelal lokaal worden afgezet 
sluiten ze aan op de ambities van de provinciale voedselagenda. Voedselbossen hebben naast de functie 
voedselproductie ook een sociale en educatieve functie en dragen bij aan een beleefbaar landelijk gebied, vooral in de 
nabijheid van steden waar ze vooral een recreatieve functie voor de inwoners kunnen vervullen. 
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143 VVD Van Gilse RGW Kadernota 19 2 - Landelijk gebied Waarom ziet GS de biodiversiteit in stad en dorp als een provinciale taak 
en niet als een gemeentelijke taak?

Met de komst van de Wet natuurbescherming zijn de provincies verantwoordelijk voor de bescherming van de 
biologische diversiteit in het bijzonder voor de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Deze verantwoordelijkheid houdt 
niet op bij een stads- of dorpsrand. Ook in steden en dorpen  bevinden zich soorten waarvoor de provincie 
verantwoordelijk is.  Dit vertaalt zich  in maatregelen die zorgdragen voor behoud en verbetering van leefgebied en 
het toepassen van het verbodstelsel op ruimtelijke ingrepen en beschermde soorten.  Onze verantwoordelijk blijkt 
ook uit het gegeven dat wij een verklaring van geen bedenking moeten afgeven voor gemeentelijke 
omgevingsvergunningen waar beschermde soorten in het geding zijn.  In onze Omgevingsvisie, Natuurvisie en 
Beleidskader  Wnb (pag. 31 ev)  ligt de basis voor de aanpak biodiversiteit in stad en dorp.  Icoonsoorten bij  het 
leefgebied stadsnatuur zijn bijvoorgbeeld Franjestaart en Gierzwaluw.      
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144 VVD Van Gilse RGW Kadernota 19 2 - Landelijk gebied Om welke steden en dorpen gaat het precies bij het project Aanpak 
Biodiversiteit in Stad en Dorp en welke steden/dorpen krijgen welk 
aandeel van de voorgenomen middelen?

De aanpak geldt voor alle stedelijke gebieden in onze provincie. Er is geen verdeelsleutel.  De aanpak investeert in ons 
wettelijk belang tot behoud van soorten en biedt tegelijkertijd mogelijkheden voor gemeenten om binnen de grenzen 
van de Wnb te werken aan bijvoorbeeld klimaatdoelstellingen. Het initiatief ligt bij de gemeenten .  Gezien onze 
toezichthoudende taken op de naleving van de Wnb zullen we  zoeken naar evenwicht tussen  deelname en geen 
deelname. “Ook voor de thema’s die niet direct voortkomen uit onze wettelijke taken, zoals Samen voor Natuur, geldt 
dat deze gaan bijdragen aan draagvlak en een algemene stimulering van biodiversiteit.  Tezamen draagt het weer bij 
aan onze verantwoordelijheid voor  het behoud van soorten.  Ook hier geldt dat gemeenten kunnen instappen.
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145 VVD Van Gilse RGW Kadernota 19 2 - Landelijk gebied Er wordt gezegd dat er ook structurele kosten zijn meegenomen voor het 
plan van aanpak ter uitvoering van de motie "stop afschot katten", echter 
staan er geen structurele kosten opgenomen maar slechts incidentele 
kosten?

De kosten voor de alternatieve methode: het vangen van verwilderde katten, zijn uiteindelijk structureel, dit om de 
toegevoegde predator te kunnen blijven beheren. We menen echter over enkele jaren een nieuwe begroting voor 
alternatieve beheermethoden en ganzenbeleid neer te kunnen neerleggen. Dan hebben we wat betreft de 
verwilderde kat ook enkele jaren ervaring opgedaan.   
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146 VVD Van Gilse RGW Kadernota 19 2 - Landelijk gebied Er staan geen structurele aanvullende kosten opgenomen voor het 
faunabeheer, maar er is in de vergaderingen steeds besproken dat 
alternatieve methoden faunabeheer, zoals op een alternatieve wijze met 
verwilderde katten omgaan, aanzienlijk meer geld kosten dan de 
voormalige aanpak. Is het dan geen vertekend beeld als er over een 
bepaalde periode weer extra geld voor moet worden vrijgemaakt terwijl 
eigenlijk al duidelijk is dat het meer kost?

De ontwikkeling en de inzet van alternatieve methoden kost inderdaad meer geld. Omdat we nog niet weten hoeveel 
meer het  structureel gaat kosten hebben we deze nu incidenteel geraamd.  We menen over enkele jaren een nieuwe 
begroting te kunnen neerleggen op basis van de invoering van geslaagde alterenatieve methoden en preventie 
faunabeleid. Voor bijvoorbeeld de aanpak van de verwilderde kat is thans globaal geraamd wat de kosten zijn, dit om 
een snelle start mogelijk te maken. De komende tijd zal de verdere invulling van dat plan en opgebouwde 
praktijkervaring moeten uitwijzen of deze raming juist is. 
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160 SGP Hazeleger RGW Kadernota pag. 15 2 - Landelijk gebied Er wordt nu een incidenteel bedrag gevraagd voor het programma aanpak 
stikstof. Betekent dit dat er aan de gebiedstafels al overeenkomst is 
bereikt over de gewenste aanpak en dat is geconstateerd dat aanvullende 
financiering vanuit de provincie noodzakelijk is?

Er wordt gewerkt aan de startdocumenten waarin de opgave beschreven wordt en welke maatregelen er nodig zijn. 
Dit proces is nog niet afgerond. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een instrumentenkoffer. Het bedrag dat is 
aangevraagd wordt ingezet om de instrumenten in te kunnen zetten. Daarbij is het bedrag bepaald op basis van de 
grootste emittenten waarbij een verdeling is gemaakt tussen opkoop en innovatie. De komende jaren zal blijken of 
bijsturing van het bedrag noodzakelijk is zodra de gebiedsprocessen overgaan in feitelijke onderhandelingen en acties. 
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161 SGP Hazeleger RGW Kadernota pag. 17 2 - Landelijk gebied Kunt u toelichten hoe de aanleg van nieuw bos op provinciale 
eigendommen past binnen het recent door PS vastgestelde Grondbeleid?

Het past in het provinciale grondbeleid om enkele ha provinciale eigendommen in te zetten voor het beleidsdoel 
bosaanleg, dit ook als voorbeeldfunctie. De voorwaarde is dat het niet gaan om gronden die bestemd zijn voor 
realisatie van het NNN, niet gaat om schootsvelden van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en geen gronden betreffen 
die reeds door andere lopende provinciale programma's worden geclaimd. In het kadernotavoorstel gaat het 
vooralnog om 5 ha provinciaal eigendom. Conform het grondbeleid zullen de beboste provinciale eigendommen 
verkocht worden aan een eindbeheerder. Het is niet de bedoeling dat wij deze gronden zelf in eigendom en beheer 
houden. 
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162 SGP Hazeleger RGW Kadernota pag. 18 2 - Landelijk gebied Er worden verschillende initiatieven genoemd om bossen aan te leggen in 
het landelijk gebied. Waarom past dit niet in de huidige budgetten (voor 
POP3 en Groene Contour)?

De opgave voor de aanleg van nieuw bos overstijgt de geprogrammeerde en beschikbare provinciale budgetten. In het 
Natuur Netwerk Nederland (NNN) is 500 ha , in de groene contour 1000 ha en voor boscompensatie 52 ha nieuw bos 
voorzien. Wat betreft het NNN, deze is opgesplitst in een deel nog te realiseren NNN, hier zijn middelen voor 
geprogrammeerd. Het gaat daarbij om een  aanpassing van het doeltype (open grasland wordt bos). Deels gaat het om 
het aanleggen van bos in bestaande natuur. Deze omvorming betalen we uit de middelen die we hebben voor de 
kwaliteitsimpuls natuur. Daarnaast zijn er te realiseren ha nieuw bos in het agrarische NNN en in de groene contour; 
daarvoor zijn geen respectievelijk onvoldoende middelen. De ambitie is om ook buiten het NNN/groene contour 
nieuw bos te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan kleine landschapselementen, agroforestry (voedselbossen) en 
(recreatie)bossen rondom steden en dorpen. Voor kleine landschapselementen beschikken we over 
geprogrammeerde middelen. Echter, voor het grootste deel van deze ambitie zijn (nog) geen middelen beschikbaar. 
De 52 ha boscompensatie worden gefinancierd vanuit Programma Natuur (RIJK). Naast beschikbare budgetten van het 
Rijk en provincie, wordt onderzocht of er financiering beschikbaar is uit Europa, vanuit meekoppelkansen met 
betrekking tot de woningbouwopgave of andere ruimtelijke opgaven, particuliere initiatieven en overige overheden”.

Bruins Slot

163 SGP Hazeleger RGW Kadernota pag. 20 2 - Landelijk gebied Aangegeven wordt dat er voor Faunabeheer eigenlijk structureel meer 
geld nodig is. Toch wordt een incidenteel budget aangevraagd. Waarom is 
dat?

We menen over enkele jaren een nieuwe begroting te kunnen neerleggen op basis van een toekomstigbestendig 
ganzenbeleid en invoering van geslaagde alternatieve methoden en preventie faunabeleid.  Zie ook vraag 55.
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164 GroenLinks Suzanne Vrielink RGW Kadernota 23 3 - Bodem, water en Milieu Begrijpen we goed dat de koppeling tussen RO en Water (uitwerking A10) 
wordt opgepakt in het Bodem- en waterprogramma? Of komt dat elders?

Ja dat klopt. o.a vanuit het project Toekomst bestendig Amsterdam Rijnkanaal-Noordzeekanaal gebied (de provincie 
Utrecht ten westen van de Heuvelrug) wordt dit thema opgepakt.
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165 GroenLinks Suzanne Vrielink RGW Kadernota 23 3 - Bodem, water en Milieu ‘Het realiseren van de waterkwaliteitsdoelen wordt steeds meer een 
aanpak waarbij ook andere (gebieds)processen moeten worden benut.’ 
Hoe moeten we deze zin lezen? Houdt dit concreet in dat het incidentele 
budget niet verlengd wordt en de waterkwaliteit geborgd gaat worden 
onder de verschillende andere processen?

Doordat er steeds meer integraal en gebiedsgericht wordt gewerkt, is er ook meer inzet nodig om in de trajecten 
waterkwaliteit goed in te brengen en maatregelen mogelijk te maken in de laatste KRW-planperiode. 
De KRW maakt onderdeel uit van het Bodem en waterprogramma 2022-2027. Voor de uitvoering van het programma 
wordt in de Kadernota 2022- 2025 een budget gevraagd, onder meer voor de verbetering van de waterkwaliteit. Rond 
2024 wordt landelijk en regionaal gekeken hoe het staat met de verbetering van de waterkwaliteit. Afhankelijk 
daarvan wordt opnieuw gekeken welke inzet er nodig is tot 2027. 
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168 JA21 Wouter Weyers RGW Kadernota 23 3 - Bodem, water en Milieu 3.3: Valt het reguleren van waterputten door agrariers hier ook onder? In het ontwerp bodem en waterprogramma maken we de beleidskeuze dat we de 'waterbalans' op regionaal 
watersysteemniveau monitoren en indien nodig het onttrekkingenbeleid evalueren (keuze 46). De waterschappen zijn 
het bevoegd gezag voor (grond)waterputten (tot 150.000 m3/jaar) met een agrarische functie. Op het moment dat 
we, samen met de (water)partners vaststellen dat het systeem niet meer in balans is, vragen we de waterschappen 
welke maatregelen zijn kunnen nemen. 
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169 D66 De Widt RGW Kadernota 23 3 - Bodem, water en Milieu Voor waterkwaliteit wordt gevraagd om nieuw incidenteel budget ivm 
doelen KRW. Moet dit budget niet structureel zijn? Welke 'andere 
(gebieds)processen' die moeten worden benut, worden hier bedoeld – 
graag enkele voorbeelden?

Vanaf 2022 start de laatste planperiode voor de Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze periode loopt tot en met het jaar 
2027. 
De KRW maakt onderdeel uit van het Bodem en waterprogramma 2022-2027. Voor de uitvoering hiervan wordt een 
budget gevraagd, onder meer voor de verbetering van de waterkwaliteit voor de periode van de Kadernota 2022 - 
2025. 
Doordat er steeds meer integraal en gebiedsgericht wordt gewerkt, is er ook meer inzet nodig om in de trajecten 
waterkwaliteit goed in te brengen en maatregelen mogelijk te maken in de laatste KRW-planperiode. 
Rond 2024 wordt landelijk en regionaal gekeken hoe het staat met de verbetering van de waterkwaliteit. Afhankelijk 
daarvan wordt opnieuw gekeken welke inzet er nodig is tot 2027.  
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