
Motie mogelijke bestedingen rekeningresultaat 2020

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 28 juni 2021 hebben kennis genomen 
van de statenvoordracht en Kaderbrief (VD-23);

constateren dat:
 het voordelige rekeningresultaat wordt grotendeels in de algemene reserve gestort;
 in de voordracht van de jaarstukken is aangegeven dat middelen die zijn vrijgevallen in 2020 in 

de periode 2021-2023 weer voor andere doelen kunnen worden ingezet;
 er specifieke aandachtspunten zijn om provinciale doelen te realiseren;

overwegen dat:
 de kaderbrief het moment is voor ons als PS om aan te geven of wij aanvullende kaders hebben;
 echter bij nieuwe innovatieonderwerpen eerst nog een aantal zaken praktisch uitgezocht 

moeten worden;
 Provinciale Staten daar bij de begrotingsbehandeling in het najaar besluiten over kunnen nemen

zijn van mening dat:
a. Het landschapsfonds ingezet zal worden voor projecten ter versterking van het 

cultuurlandschap in Noord-Holland. Het onderhoud en beheer van die landschapselementen 
(zoals de liniedijken) nog niet voorzien is;

b. Er momenteel voor inwoners geen gelijk speelveld is voor het ontwikkelen van duurzame 
energieprojecten vergeleken met commerciële partijen. Het makkelijk maken om in te stappen 
of expertise ter beschikking stellen om de succesfactor te verhogen zijn voor D66 mogelijkheden 
om dit te verbeteren;

c. Het co-financieringsbudget voor het realiseren van (doorfiets-)paden en recreatieve routes 
veelal niet uitgeput wordt omdat gemeenten er geen gebruik van maken. Hiermee realiseert de 
Provincie haar doelen op dit gebied vaak niet volledig of vertraagd;

d. De transitie opgave van onze economie niet alleen vraagt om technologische innovatie maar 
nadrukkelijk ook om sociale innovatie, waarbij medewerkers gestimuleerd worden hun 
vaardigheden op peil te houden. Onderzocht zou moeten worden hoe de provincie dit kan 
aanjagen;

dragen het college op voorafgaand aan de begrotingsbehandeling:
a. In kaart te brengen wat financieel en organisatorisch nodig is om de versterkingen van het 

cultuurlandschap duurzaam te beheren;
b. Mogelijkheden voor het beter faciliteren van energie-coöperaties voor te leggen aan PS inclusief 

financiële consequenties;
c. Een stimuleringsregeling voor specifieke fietsnetwerkprojecten voor te stellen die het realiseren 

van provinciale doelen zonder vertraging zeker stelt;
d. In kaart te brengen op welke wijze de provincie naast technologische innovatie sociale 

innovaties kan aanjagen – inclusief de financiële consequenties;

en gaan over tot de orde van de dag.

Arja Kapitein, Emre Kanik, Linde Gonggrijp, Marcel Steeman (D66)


