
Partij PS lid CommissieP&C Product Pagina/hoofdstuk Programma Vraag Antwoord
1.9 CU Hans de Harder M&M Zomernota 38/ 4.4.1 4 - Energietransitie Het bolletje bij beleidsdoel 4.3 over de planning is oranje. Uit de financiele cijfers blijkt 

dat we minder dan de helft van de begroting uitgeven. Ik lees in het oranje bolletje dat 
er niet minder dan helft wordt gerealiseerd. Klopt die conclusie?

Dat klopt. Dit komt omdat bijdragen aan inclusieve projecten zijn geboekt op kostenplaatsen behorend 
bij beleidsdoelen 4.1 (besparen) en 4.2 (hernieuwbare opwek). Meer informatie vindt u in de statenbrief 
'Voortgang aanpak inclusieve energietransitie' (2021MM131) die geagendeerd is voor uw 
commissievergadering van 1 december 2021.

2.98 PvdD M&M Zomernota H4.4.2.1, p. 39 4 - Energietransitie Wat zou een verklaring kunnen zijn voor de constatering dat de ontwikkeling van 
verduurzamingsinitiatieven vanuit het veld minder snel gaat dan verwacht? Heeft dit 
met de coronapandemie te maken of zijn u andere signalen ter ore gekomen?

We zien dat Rijkssubsidieregelingen vaak overschreven worden, financieringskosten bij bestaande 
instrumenten (te) hoog zijn, landelijke wet- en regelgeving in de weg zit en er bij gemeenten gebrek is 
aan beschikbare capaciteit.  

2.120 SGP Donker M&M Zomernota 39 4 - Energietransitie De ontwikkeling van initiatieven vanuit het veld gaat minder snel dan verwacht. Zijn er 
minder initiatieven of weten deze de weg naar de provincie niet te vinden? 

Er zijn minder initiatieven in ontwikkeling dan verwacht. Redenen hiervoor zijn dat 
Rijkssubsidieregelingen vaak overschreven worden, financieringskosten bij bestaande instrumenten (te) 
hoog zijn, landelijke wet- en regelgeving in de weg zit en er bij gemeenten gebrek is aan beschikbare 
capaciteit.  

2.121 SGP Donker M&M Zomernota 42 5 - Bereikbaarheid algemeen Kunt u toelichten waarom (op de doelen van 5.4. na) alles groen is gekleurd, terwijl uit 
de toelichting blijkt dat op Smart mobility vertraging is bij het bouwen van een 
verkeersmodel. Waarom is ervoor gekozen deze ook groen te laten kleuren op alle 
fronten?

De rapportage in de zomernota is op het niveau van de beleidsdoelen. Als er op een enkel 
onderliggend meerjarendoel (of op een onderdeel daarvan) een vertraging is, is dat voor ons geen 
reden het totale beleidsdoel niet op groen te zetten.

2.125 SGP Donker M&M Zomernota 92 5 - Bereikbaarheid algemeen Wij komen hier een aantal risico's tegen die we nog niet eerder zo hebben gezien. 
Drie vragen: Welke ecologische onderbouwing is mogelijk waarom niet langer 
toegestaan? Wanneer weten we of de onderbouw voldoet aan de uitgangspunten 
ROK 2.0? Wanneer weten we of het stikstofsaldo Groenpoort beschikbaar is voor 
Rijnbrug?

Een ecologische onderbouwing is nog steeds toegestaan maar deze is altijd aan toetsing onderhevig en 
kan dus als onvoldoende worden aangemerkt. Het onderzoek naar de pijlers en de gevolgen daarvan 
worden eind oktober afgerond. Dit saldo is in principe beschikbaar maar er zal op basis van nieuwe 
berekeningen besloten moeten worden waar deze het beste ingezet kan worden.


