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Betreft: U i tvoer ing versnel l ingsact ie 

Geachte leden, 

Ter uitvoering van art. 167, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de 
actieve informatieplicht) brengen wij u ons besluit over de uitvoering 
versnellingsactie (UVA) ter kennis en zenden wij u de toelichting van de 
nota GS over dit onderwerp toe. 

Verzenddatum 

Kenmerk 
87842/87842 

Uw kenmerk 

1 2 NOV. 2012 

Wij hebben op 30 oktober j l . besloten om een pakket van 
versnellingsacties uit te voeren om bij te dragen aan het bestrijden van 
de stagnerende economie van Noord-Holland. Officieel is Nederland 
weliswaar sinds het eerste kwartaal van 201 2 uit de recessie, maar dit 
herstel is zeer fragiel en onzeker. De economie van Nederland en daarin 
Noord-Holland staat onder druk door diverse interne en vooral ook 
externe factoren zoals de eurocrisis. Wij menen dat het versnellen van 
projecten waar de provincie in substantiële mate financieel of 
anderszins bij betrokken is, zal bijdragen aan het verdere herstel van de 
Noord-Hollandse economie. Deze maatregelen sluiten aan bij het 
recessiepakket waartoe het vorige college in 2009 had besloten. 

Het pakket van de versnellingsactie bestaat uit het versnellen van: 

a. Projecten (Visserijkade Den Helder, NAM-kade Velsen-Noord, 
Restauratie Drommedaris Enkhuizen, Consolideren elementen 
Stelling van Amsterdam, Natuurontwikkel ing Vuntus 
Vechtplassen, Natuurontwikkeling Gijzenveen); 

Programma's (Duurzame Participatiefonds, Water als 
economische drager/Waterrecreatie en Watergebonden 
bedrijvigheid, Binnenstedelijk bouwen, Uitvoeringsregeling 
Woonvisie, Uitvoeringsregeling Musea, Archieven en 
Monumenten, Uitvoeringsregelingen Stimulering Zonne-energie 
publieke gebouwen en Duurzame Energie bestaande bouw); 
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2 I 2 

c. Procesmaatregelen (Noord-Hollands Woonberaad, Diemerbos, 
Bouwen aan integrale ketensamenwerking bouwsector). 

Wij doen dit overigens in het besef dat de provincie Noord-Holland niet 
in staat is om eigenhandig een recessie op te lossen. Daar heeft de 
provincie niet de middelen noch de mogelijkheden voor. Tegelijkertijd 
heeft de provincie wel een belangrijke rol ten aanzien van de regionale 
economie en daarmee een verantwoordelijkheid richting de Noord-
Hollandse maatschappij om knelpunten in de economie aan te pakken. 
Het pakket van versnellingsmaatregelen zal naar onze mening de 
negatieve effecten van de crisis enigszins wegnemen en de economie 
verder stimuleren. 

87842 

Met de uitvoering versnellingsactie is geen nieuw geld gemoeid. U 
wordt niet gevraagd om nieuwe kredieten beschikbaar te stellen. Het 
pakket is opgezet vanuit de filosofie dat het versneld inzetten van 
bestaande budgetten zal bijdragen aan het op peil houden van 
overheidsbestedingen ten tijde van economische neergang daar waar 
marktpartijen juist investeringen uitstellen. Daarmee willen we ook het 
goede voorbeeld geven aan medeoverheden. 

Hoogachtend, 
Ged( puteerde Staten van Noord-Holland, 

-prqylnciesecr^faris , 

® RA. van Craaikamp 
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Uitvoering Versnellingsactie 

Paragraaf 1 
Voorgesteld besluit: 

Het college van gedeputeerde staten besluit: 
1. Maatregelen te nemen om een impuls te geven aan de economie 

van Noord-Holland met name gericht op sectoren die veel hinder 
ondervinden van de huidige zwakke conjunctuur. 

2. Hiertoe het pakket Uitvoering Versnellingsactie (UVA) vast te 
stellen, bestaande uit het versnellen van: 

a. Projecten (Visserijkade Den Helder, NAM-kade Velsen-
Noord, Restauratie Drommedaris Enkhuizen, Consolideren 
elementen Stelling van Amsterdam, Natuurontwikkeling 
Vuntus Vechtplassen, Natuurontwikkeling Gijzenveen); 

b. Programma's (Duurzame Participatiefonds, Water als 
economische drager/Waterrecreatie en Watergebonden 
bedrijvigheid, Binnenstedelijk bouwen, Uitvoeringsregeling 
Woonvisie, Uitvoeringsregeling Musea, Archieven en 
Monumenten, Uitvoeringsregelingen Stimulering Zonne-
energie publieke gebouwen en Duurzame Energie 
bestaande bouw); 

c. Procesmaatregelen (Noord-Hollands Woonberaad, 
Diemerbos, Bouwen aan integrale ketensamenwerking 
bouwsector). 

3. Het pakket een dynamisch karakter te geven en nieuwe 
versnellingskansen te overwegen, mochten deze zich aandienen. 

4. Voor het project Visserijkade Den Helder een bedrag van maximaal 
€ 946.500 te reserveren ten behoeve van subsidieverlening buiten 
uitvoeringsregeling aan de gemeente Den Helder, vooruitlopend 
op vaststelling van de Laatste Begrotingswijziging 2012 door 
Provinciale Staten (d.d. 17 december 2012) en dit bedrag ten laste 
te brengen van de reserve WED, budget watergebonden 
bedrijvigheid. 

5. Voor het project NAM-kade/Grote Hout Velsen-Noord: 
a. Een aanvullende subsidie van maximaal € 1.000.000 te 
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Hans Vonk 
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6. 

7. 

8. 

9. 

10, 

11. 

12. 

reserveren voor de gemeente Velsen en deze ten laste te 
brengen van de in de bestemmingsreserve 
Herstructurering Bedrijventerreinen onder te brengen 
Topper-gelden; 

b. De onder a. genoemde subsidie te verlenen op voorwaarde 
dat: 

i. De te decentraliseren Topper-gelden vanuit het Rijk 
beschikbaar komen; 

ii. Er voor dit project een door alle partijen gedragen 
en haalbare business-case ligt. 

c. Provinciale Staten bij de Eerste Begrotingswijziging 2013 
voor te stellen om de onder a. genoemde project toe te 
voegen op de Lijst buiten Uitvoeringsregeling. 

Voor de restauratie van het rijksmonument Drommedaris te 
Enkhuizen een aanvullende subsidie van maximaal € 350.000 
buiten uitvoeringsregeling te verstrekken ten laste van het 
Kranenburgfonds, vooruitlopend op de vaststelling van de laatste 
begrotingswijziging 2012 door Provinciale Staten (d.d. 17 december 
2012). 
Voor het project Vuntus Oostelijke Vechtplassen in het kader van 
het ILG een bedrag van maximaal € 1.536.000 te reserveren en 
deze te dekken ten laste van de reserve ILG, budget EHS (€ 10 
miljoen Coalitieakkoord 2011-2015). 
Voor het project Natuurontwikkeling Gijzenveen in het kader van 
ILG een bedrag van maximaal € 310.000 te reserveren voor 
subsidieverlening aan Goois Natuurreservaat en deze ten laste te 
brengen van de reserve ILG, budget EHS (€ 10 miljoen 
Coalitieakkoord 2011-2015). 
Ten aanzien van het Duurzaam Participatiefonds in oprichting de 
intentie uit te spreken om een versnelde procedure mogelijk te 
maken voor beoordeling van projectaanvragen, vooruitlopend op 
een volledig operationeel fonds. 
Een nieuwe uitvoeringsregeling WED/Watergebonden 
Bedrijvigheid voor te bereiden en hiertoe aan Provinciale Staten 
voor te stellen in de begroting van 2013 een bedrag van 
€ 3.957.900 te ramen, met als dekking de reserve WED, budget 
watergebonden bedrijvigheid. 
De mogelijkheden voor een programma Stimulering 
Binnenstedelijk Bouwen uit te werken en dit in 2013 aan 
Provinciale Staten voor te leggen. 
De subsidieplafonds voor het onderdeel Monumenten van de 
uitvoeringsregeling Musea, Archieven en Monumenten Noord-
Holland 2012 te verruimen en hiertoe: 

a. Het subsidieplafond voor de eerste tender op te hogen met 
€ 2.278.064 van € 1.500.000 naar € 3.778.064; 

b. Het subsidieplafond voor de tweede tender op te hogen 
met € 2.089.936 van € 1.000.000 naar € 3.089.936; 

c. Subsidie te verlenen aan twaalf restauratieprojecten van de 
eerste tender die in 2012 zijn verdaagd wegens het 
bereiken van het subsidieplafond; 

d. De wijzigingen van de subsidieplafonds en het aanvullend 
subsidiebedrag voor de Drommedaris te dekken uit het 
Kranenburg Monumentenfonds; 
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e. Het besluit tot wijziging van de subsidieplafonds bekend te 
maken in het Provinciaal Blad. 

13. Een nieuwe uitvoeringsregeling WED/Waterrecreatie voor te 
bereiden en deze in 2013 open te stellen en hiervoor een 
subsidieplafond van € 3.500.000 vast te stellen. 

14. Provinciale Staten te informeren over dit besluit middels 
bijgevoegde brief. 

Paragraaf 2 
Toelichting op het voorstel: 
Nederland is na de zware recessie van 2009 eind 2011 opnieuw in een 
recessie beland. Officieel is deze ten einde, maar de economie is zeer 
zwak en onzeker. De gedeputeerde Van Run heeft daarom in GS van 26 
juni 201 2 het voornemen besproken om te onderzoeken of projecten 
versneld kunnen worden om zo een impuls te geven aan de Noord-
Hollandse economie. Hiertoe is een brede inventarisatie uitgevoerd 
binnen alle sectoren van de provinciale organisatie. In het voorgestelde 
besluit wordt een pakket 'Uitvoering Versnellingsactie' (UVA) 
gepresenteerd waarin 1 7 projecten, programma's en procesmaatregelen 
versneld kunnen worden. Met dit pakket worden projecten van in totaal 
ruim 45 miljoen euro aan provinciale investeringen versneld uitgevoerd. 
Hierbij ligt het accent op de bouwsector als de meest getroffen 
economische sector. Opgemerkt wordt dat de provincie de crisis niet 
eigenhandig kan oplossen. Daar heeft de provincie niet het geld noch de 
mogelijkheden voor. Tegelijkertijd heeft de provincie wel een belangrijke 
rol ten aanzien van de regionale economie en daarmee maatschappelijke 
verantwoordelijkheid om de effecten van de crisis te verzachten en de 
economie verder te stimuleren. Met de uitvoering versnellingsactie is 
geen 'nieuw geld' gemoeid. Er wordt van de staten dus geen nieuw 
budget gevraagd. De UVA gaat uit van het principe om een aantal 
projecten versneld uit te voeren. 

Paragraaf 3 
Gevolgen 
a. Financiële gevolgen en risico's? |a, zie de financiële bijlage 

b. Formatieve gevolgen en risico's? Nee 

c. Juridische gevolgen en risico's? 

i 

)a, zie de juridische paragraaf in 
toelichting op nota GS. 

d. Communicatieve gevolgen en 
risico's? 

|a, zie de paragraaf'communicatie' in 
de toelichting en concept persbericht. 

e. Europese gevolgen en risico's? Nee 
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f. Gevolgen en risico's voor de 
rechtmatigheid? 

|a, zie juridische paragraaf in toelichting 
op nota GS. 

g. Overige gevolgen en risico's? Nee 

Paragraaf 4 
Is ambtelijk overeenstemming bereikt met een andere directie? 
Directie Beleid: Ja 

Naam: A. de Vries (ELT)J. van der 
Plui jm/ K. Ruijs (ELT), R. Cornfield (ELT), 
E. van der Klei j / 1. Matheij-Pos (CC), E. 
ten Brummelhuis (CC), J. van Belkom 
(KB), P. Holtes (ELT), S. van der Meij (Rl), 
P. van Herk (Mil), M. Bos (NRL),J. 
Hiemstra (Mil), J. van Opstal (GOG), H. 
Groot (Rl), G. Biermann (NRL) 

Directie B&U: Ja 
Naam: J. Harmsen/ H. Hei jmering/ M. 
Tromp (PPLG) 

Directie Middelen: Ja 
Naam: A. Peters (AFD), G. van der Veen 
GD), F. Nederstigt (COM) 

Directie SHV: Ja 
Naam: M. Hendriks (SUB) 

Paragraaf 5 
Verdere procedure 
a. PS actief informeren Ja. Zie bijgevoegde brief 

Eventueel overige aspecten verdere procedure: zie bijlage 



Toelichting op nota GS 87842/87842 Uitvoering Versnellingsactie 

1. Inleiding 

De Nederlandse economie zit op dit moment in een crisis. De gedeputeerde voor economische 
zaken, de heer Van Run, heeft daarom in de vergadering van GS van 26 juni 2012 het voornemen 
aangekondigd om te onderzoeken welke projecten naar voren gehaald kunnen worden om de 
economie in Noord-Holland te stimuleren. In de afgelopen maanden is een pakket 
versnellingsmaatregelen opgesteld, die we 'Uitvoering Versnellingsactie' (UVA) hebben genoemd. 

De provincie beseft dat zij met dit pakket niet in staat is om de crisis op te lossen. De provincie heeft 
niet de mogelijkheden of de middelen daartoe. Dit is dan ook niet het oogmerk van UVA. Wel heeft 
de provincie een belangrijke rol en verantwoordelijkheid ten aanzien van de regionale economie. Een 
mogelijkheid die zij wel heeft, is het versnellen van projectuitvoering. De doelstelling van de 
versnellingsactie is om provinciale investeringen naar voren te halen, met name van (bouw)projecten 
in de meest getroffen sectoren, zodat orderportefeuilles enigszins aangevuld worden en 
werkgelegenheid behouden blijft. Hiermee kan de provincie ook het goede voorbeeld geven aan 
medeoverheden en andere partijen. 

2. Context 

Volgens de officiële definitie van recessie van het Centraal Planbureau (tenminste twee 
aaneensluitende kwartalen economische krimp ten opzichte van het vorige kwartaal) is Nederland 
sinds het eerste kwartaal van 2012 uit de recessie. Het herstel van de economie is echter zeer fragiel 
en onzeker. Het CPB voorspelt voor heel 2012 een krimp van -0,5% ('Macro Economische Verkenning 
2013') en een bescheiden groei van 0,75% voor 2013. De binnenlandse bestedingen drukken de 
groei: zowel de consumptie van overheden als huishoudens daalt in beide jaren. De export is nu de 
belangrijkste drager onder de economie. 

Het beeld van de arbeidsmarkt blijft somber. De werkloosheid neemt sinds het tweede kwartaal van 
2011 toe. In Nederland is de werkloosheid inmiddels gestegen tot 519.000 (publicatie 18 oktober van 
CBS). Ook in Noord-Holland stijgt de werkloosheid. Met 77.000 werkloze personen is de 
werkloosheid in onze provincie terug op het niveau van het eerste kwartaal van 2010, de vorige 
crisis. 

De zwakke conjunctuur weerspiegelt zich in alle sectoren. De meest getroffen sectoren in Noord-
Holland zijn de bouwnijverheid, detailhandel, groothandel, zakelijke dienstverlening, en de overige 
nijverheid. Het consumentenvertrouwen is zeer laag en daar hebben de sectoren detailhandel en 
groothandel last van. De zakelijke dienstverlening is dienstverlenend aan vrijwel alle sectoren en is in 
die zin erg conjunctuurgevoelig. Met name in de bouwsector is er sprake van zwaar weer, 
veroorzaakt door de haperende woningmarkt en de malaise in de bouw in het algemeen. Zie ook 
onderstaande grafiek betreffende de faillissementen in de bouwsector in Noord-Holland (bron Kamer 
van Koophandel Alkmaar). De bouwsector voorziet nu een werkgelegenheidskrimp van -2% voor 
2012, na al -3,5% te zijn gekrompen in de periode 2008-2011 (Stichting Economisch Instituut voor de 



Bouw, 'Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2012'). De orderportefeuille voor 
woningbouw en utiliteitsbouw is gedaald naar 5,5 maanden, 0,6 maand lager dan een jaar geleden. 
Voor wegen-, grond- en waterbouw is de orderportefeuille gedaald tot 5,9 maanden (0,3 lager dan 
een jaar geleden. Bron: 'Bouwcijfers september 2012' van Bouwend Nederland). 

Faillissementen bouwsector Noord-Holland 2006 tot sept 2012 

• Aantal faillissementen bouw Noord-Holland 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 SBp-12 

De bouwbranche1 verwacht dat over enkele jaren de markt weer zal aantrekken omdat de 
bouwopgave voor woningbouw nog steeds groot is. Maar het is voor de sector nu van belang om 
opdrachten binnen te krijgen. Bedrijven proberen het hoofd boven water te houden, maar vele 
vallen om omdat het vet van het bot is. Een neveneffect is dat technische opleidingen stopgezet 
worden (o.a. te weinig werk voor stageplaatsen), terwijl de verwachting is dat over enkele jaren de 
behoefte aan goed opgeleid technisch personeel weer groot is. 

3. Maatregelen 

De afgelopen weken is in de eigen organisatie bij alle beleidsvelden geïnventariseerd of er projecten, 
programma's of procesacties zijn die versneld kunnen worden en die naar inschatting kunnen 
bijdragen aan verder economisch herstel in Noord-Holland. De projecten en programma's zijn daarbij 
langs de meetlat van de volgende criteria c.q. randvoorwaarden gelegd: 

• Projecten moeten bij voorkeur positieve economische effecten hebben - zoals in termen van 
werkgelegenheid en toegevoegde waarde - op de meest getroffen sectoren, met name de 
bouwsector. 

• Versnelling moet realistisch en haalbaar zijn. Voor uitvoeringsprojecten moet binnen een 
termijn van ongeveer anderhalfjaar (tot eind 2013) de verwachting zijn dat daadwerkelijk de 
'schop in de grond' gaat als het college nu besluit tot een bepaalde interventie. Daarbij moet 

1 De provincie organiseerde op 11 oktober de MKB bijeenkomst 'Kansen in crisistijd', waar onder meer Bouwend Nederland 
de problemen in, en perspectieven voor de bouwsector heeft toegelicht. 



worden aangetekend dat projecten ook daarna binnen een redelijke termijn afgerond 
moeten worden. Het moet immers niet alleen bij een start blijven. Financieel zou de 
consequentie kunnen zijn dat budgetten eerder geraamd moeten worden op de begroting. 

• Er is geen sprake van een nieuwe financiële claim, maar van projecten waarvoor het geld al 
geoormerkt is. Het gaat in essentie om het naar voren halen van de uitvoering en het 
aanpassen van het thans geraamde kasritme, dat wil zeggen het nieuw op de begroting 
ramen van uitgaven. Strikt genomen is dit niet budgetneutraal, omdat er vanwege het 
versneld uitgeven van geraamde middelen er enige rentederving optreedt. Voor nieuwe 
projecten waarvoor er sprake is van een wens om een provinciale financiële bijdrage te 
verkrijgen, moet helder zijn op welke manier de dekking (uit bestaande budgetten) kan 
plaatsvinden. 

• Maatregelen moeten passen binnen het collegeprogramma c.q. bestaand beleid. 
• Er moet sprake zijn van substantiële projecten. Bij voorkeur tenminste 1 miljoen euro voor 

de totale projectkosten (provinciale bijdrage kan dus kleiner zijn). Deze ondergrens is 
indicatief en is in sommige gevallen losgelaten, omdat de bijdrage van sommige (kleinere) 
projecten aan de doelstelling van het pakket als relevant is ingeschat ondanks de relatief 
kleine financiële effecten. De basisveronderstelling is echter dat omvangrijke projecten een 
grotere impact zullen hebben op de economie dan kleine projecten. Daarbij is overwogen dat 
het inventariseren van alle (kleine) projecten waarbij de provincie betrokken is, qua tijdinzet 
en inspanning niet in verhouding staat met de verwachte effecten op de economie en de 
gewenste snelheid van handelen. 

Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat gelet op bestaande wet- en regelgeving, bijvoorbeeld ten 
aanzien van aanbesteding, het niet mogelijk is om te garanderen dat werkzaamheden daadwerkelijk 
terecht zullen komen bij Noord-Hollandse bedrijven. De effecten op de economie zijn in die zin 
onzeker. Andersom geredeneerd zou gesteld kunnen worden dat er zeker geen effecten zullen zijn 
als de provincie geen versnellingsactie uitvoert. 

4. Projectenlijst 

Vooropgesteld moet worden dat de provincie Noord-Holland met de bestaande 
investeringsprogramma's reeds substantieel investeert in de provincie. Zo is er met de bestaande, 
nog lopende investeringsprogramma's EXIN-H, TWIN-H en Actieprogramma 2010 een bedrag van 
ruim € 1,1 miljard gemoeid (waarvan al € 0,45 miljard voor 2012 besteed). In de aankomende jaren 
zal het resterend bedrag van circa € 0,65 miljard worden besteed aan aanleg provinciale wegen (zoals 
N23 Westfrisiaweg) en investeringsprojecten van derden. De provincie investeert dus substantieel en 
structureel in Noord-Holland en de economische effecten zijn zonder meer positief. We hebben deze 
bestaande reserves ook gescand op versnellingskansen, maar dit heeft geen realistische 
mogelijkheden opgeleverd. 

De inventarisatie van projecten, programma's en procesmaatregelen heeft in eerste instantie een 
'longlist' opgeleverd van zo'n 40 maatregelen. De longlist van projecten is in een tweede ronde 
nogmaals kritisch bekeken en langs de meetlat van criteria en randvoorwaarden gelegd zoals in 
paragraaf 3 is beschreven. Dit resulteerde in een compactere 'shortlist' van maatregelen, die wij u ter 
overweging voorleggen als versnellingsactiepakket. 



We hebben de maatregelen ingedeeld in A. projecten, B. programma's en uitvoeringsregelingen, en 
C. procesmaatregelen. Tenslotte melden we nog enkele projecten als reserveprojecten. Dit zijn 
projecten die nu niet rijp zijn om versneld te worden, maar wellicht wel over enkele maanden. In dit 
verband stellen wij u voor om het geheel als een dynamisch pakket te beschouwen: er kunnen 
projecten worden toegevoegd of worden afgevoerd als daar aanleiding voor is. 

Onderstaande tabel geeft verkort inzicht in het pakket. In de shortlist (bijlage) is meer informatie 
over de projecten. 

Betreft Portefeuille Maatregel financiële bijdrage PNH 
A. Projecten (financiële dekking aanwezig) 

1. Visserijkade Den Helder Van Run Financiële bijdrage €946.500 
2. NAM-kade Velsen-Noord Van Run Financiële bijdrage € 1.000.000 
3. Restauratie Drommedaris 

Enkhuizen 
Sweet Financiële bijdrage € 350.000 

4. Stelling van Amsterdam: 
consolideren 
waterstaatkundige 
elementen/ nevenbatterijen 

Geldhof Naar voren halen van aanbesteding 
en uitvoering projecten (2013 i.p.v 
2014 of later) 

€ 200.000 

5. Vuntus (No Regret Oostelijk 
Vechtplassen - diverse 
projecten) 

Bond Financiële bijdrage € 1.536.000 

6. EHS Gijzenveen 
(natuurontwikkeling) 

Bond Financiële bijdrage € 310.000 

B. Programma's 
7. Duurzame Participatiefonds Bond Fonds instellen en versnelde 

procedure mogelijk maken (voor in 
ieder geval drie projecten) 

€ 15.400.000 voor drietal 
versnelde projecten in vorm 
van participatie of lening 

8. Programma Water als 
Economische Drager (WED) -
onderdeel waterrecreatie 

Van Run UVR maken en openstellen met 1 
'supertender'(totale budget) in 
2013 

€ 3.500.000 

9. Programma Water als 
Economische Drager (WED) -
onderdeel watergebonden 
bedrijvigheid 

Van Run UVR maken en openstellen met 1 
'supertender' (totale budget) in 
2013 (i.p.v. 2013 t /m 2015) 

€3.957.500 

10. Programma/ 
Uitvoeringsregeling 
Binnenstedelijk Bouwen 

Geldhof Invoeren van nieuwe 
stimuleringsregeling 
binnenstedelijk bouwen 

€7.295.784 

11. Programma/ 
Uitvoeringsregeling 
Woonvisie/ Regionale 
Actieprogramma's (RAP) 

Geldhof Eenmalig verruimen van 
cofinancieringsvoorwaarden uit de 
UVR om extra projecten te 
genereren. 

Geen (plafond blijft hetzelfde) 

12. Programma/ 
Uitvoeringsregeling Musea, 
Archieven en Monumenten 

Sweet Ophogen subsidieplafonds 
onderdeel Monumenten tender 1 
van 2012 en tender 2 van 2012 

€4.368.000 

13. Uitvoeringsregeling Zonne-
energie op publieke gebouwen 

Bond Openstellen van 1 'supertender' 
(totale budget) begin 2013 (i.p.v. 
2013 t /m 2015) 

€ 1.082.000 

14. Uitvoeringsregeling duurzame 
energie bestaande bouw 

Bond Openstellen van 1 'supertender' 
(totale budget) begin 2013 (i.p.v. 
2013 t/m 2016) 

€ 4.000.000 

C. Procesmaatregelen 
15. Noord-Hollands Woonberaad Geldhof Opzetten van overlegplatform 

tussen overheid, 
koepelorganisaties en 
marktpartijen van de bouwsector 
om stokkende 
woningbouwprojecten vlot te 
trekken. 

€ 25.000 

16. Diemerbos fase 2 Bond Versnellen van uitvoering door 
extra inzet (o.a. via DLG) om een 
samenwerkingsovereenkomst te 

geen 



Betreft f. Portefeuille V Maatregel financiële bijdrage PNH* ' 
verkrijgen waarbij de toegezegde 
financiën worden gebundeld in een 
op te richten investeringsfonds. 

17. Bouwen aan Integrale 
Ketensamenwerking (BIK) om 
bouwsector te helpen 
verduurzamen 

Bond Organiseren van 
ketensamenwerking in de 
bouwsector rond het thema 
verduurzamen. 

€ 1.165.000 

; ; ?; TotaalA+B+C: €45.135.784 

Tenslotte melden wij twee 'reservemaatregelen': 

• Herstructurering bedrijventerreinen (HIRB Light). De eventuele maatregel betreft op 
ophogen van het subsidieplafond (ten koste van de uitvoeringsregeling HIRB Privaat) in de 
laatste tender van 2013 inclusief het eventueel verruimen van de voorwaarden. Deze 
maatregel is nu niet opportuun omdat momenteel de regeling wordt geëvalueerd. Volgens 
de huidige planning wordt deze evaluatie in december in PS behandeld. 

• Uitvoering eerste fase Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein (RHB) te Anna Paulowna. 
Momenteel is dit project nog niet rijp voor uitvoering, maar een doorbraak ligt in de lijn der 
verwachting. 

In financiële zin prioriteert het college met dit pakket ruim € 45 miljoen aan investeringen. Daarbij 
moet bedacht worden dat er een belangrijk katalyserend effect uitgaat van deze investeringen. Om 
dit te illustreren: onderdeel A. van het pakket omvat € 4,34 miljoen aan provinciale bijdrage en de 
totale projectwaarde van de 6 projecten betreft bijna € 23 miljoen. Een multiplier van ruim 5,2. In de 
financiële bijlage staan de financiële consequenties van dit pakket. Het gaat overigens nooit om een 
nieuwe financiële claim, maar om het versneld inzetten van reeds geoormerkt geld. 

Korte toelichting op de maatregelen: 

1. Visserijkade Den Helder 
Gaat om herinrichting van 145m kade. Totale projectkosten zijn € 6.913.000. Het is gereed 
voor aanbesteding en uitvoering. Het project zou zonder meer in aanmerking kunnen komen 
voor een bijdrage uit de nieuwe regeling WED die in 2013 wordt opengesteld (zie maatregel 
9), maar dit is te laat voor dit project, omdat het nu aanbesteed wordt. Zonder de bijdrage 
van de provincie wordt het in versoberde uitvoering gerealiseerd (een versoberde variant in 
het aanbestedingstraject). Voorgesteld wordt om dit project te ondersteunen via een 
subsidie buiten uitvoeringsregeling, gedekt vanuit de bestemmingsreserve WED. Dit gaat dan 
ten koste van het subsidieplafond van de nieuwe regeling WED (zie onder 9). 

2. NAM-Kade Velsen-Noord 
Het gaat om renovatie en herinrichting van het (natte) deel van het bedrijventerrein Grote 
Hout waarin de voormalige NAM-kade een prominent onderdeel is. De renovatie van deze 
kade, alsook van de aansluitende binnenvaartkade is urgent. Voor diverse onderdelen van dit 
project zijn vanuit de HIRB en WED regelingen eerder bijdragen verleend (in totaal € 2,7 



miljoen). Er ligt nu echter nog geen business case, maar die zal naar verwachting snel komen. 
Wel is bekend dat er thans nog een tekort in de financiering is, waarover gemeente Velsen 
en Zeehaven IJmuiden nog in onderhandeling zijn. De provincie heeft aangegeven dat als het 
tekort kan worden teruggebracht tot maximaal € 1 miljoen, zij in beginsel bereid is dit voor 
haar rekening te nemen. Dit bedrag kan gedekt worden uit gedecentraliseerde TOPPER-
gelden van het Rijk die binnenkort naar de provincie komen en dan gestort worden in de 
bestemmingsreserve voor HIRB (herstructurering bedrijventerreinen). Voorgesteld wordt om 
een principe-uitspraak te doen dat de provincie bereid is om een extra bijdrage te verlenen 
van maximaal € 1 miljoen op voorwaarde dat dit het nog resterende tekort is en er ook een 
gedragen business case ligt. 

3. Restauratie Drommedaris Enkhuizen 
Het gaat hier om de restauratie van dit monument dat ook een grote toeristische betekenis 
heeft voor West-Friesland. Het project valt onder de doelstellingen van het 
monumentenbeleid en de daarbij horende uitvoeringsregeling Musea, Archieven en 
Monumenten. Vanuit deze regeling is in 2011 reeds een subsidie toegekend van € 400.000. 
De totale projectkosten zijn ruim € 3 miljoen. Er is echter een tekort van € 350.000 dat 
aanvankelijk door de gemeente zou worden gedekt. Dit bleek achteraf niet haalbaar. Het 
project zou onnodig vertraagd worden en financiële risico's lopen indien opnieuw subsidie 
aangevraagd moet worden. Om de uitvoering te versnellen wordt voorgesteld om bij 
uitzondering de benodigde extra bijdrage van € 350.000 buiten uitvoeringsregeling toe te 
kennen. Dit kan eenmalig worden gedekt uit het beschikbare budget voor de 
uitvoeringsregeling Musea, Archieven en Monumenten. Toch betekent dit niet dat andere 
projectaanvragers hierdoor gedupeerd worden, want de subsidieplafonds van de nog 
lopende tender en van de tender die eerder dit jaar is opengesteld, worden ook substantieel 
verhoogd (zie maatregel 12). 

4. Stelling van Amsterdam: consolideren waterstaatkundige elementen/nevenbatterijen 
Dit project gaat om het eerder aanbesteden van werkzaamheden op en rondom de Stelling 
van Amsterdam. Het betreft de consolidatie (onderhoud en kleine herstelwerkzaamheden) 
van kleine waterstaatkundige elementen van de stelling als duikers, sluisjes, bruggen en 
nevenbatterijen. Een inventariserend onderzoek (door Monumentenwacht) hiertoe is net 
afgerond. Voor de werkzaamheden wordt € 200.000 gereserveerd. Dit wordt gedekt uit het 
projectbudget van Stelling van Amsterdam. 

5. Vuntus (onderdeel van No Regret Uitvoeringsprogramma Natura 2000 Oostelijke 
Vechtplassen) 
Dit project behelst de realisatie van 150 ha EHS en draagt bij aan de instandhoudingsdoelen 
van Natura 2000. De provincie is projecteigenaar (DLG doet de voorbereidende 
werkzaamheden namens de provincie). De totale projectkosten zijn € 3,5 miljoen. Een deel 
van de financiering dient te geschieden via te decentraliseren rijksmiddelen (o.a. ILG, POP en 
LIFE+). Deze cofinanciering is nog niet gerealiseerd. Van de provincie wordt een bijdrage 
verwacht van € 1.767.500. Indien dit beschikbaar wordt gesteld, kan het project in augustus 
2013 van start gaan. Het project past binnen de Agenda NRL die u onlangs heeft vastgesteld. 
Voorgesteld wordt om de provinciale bijdrage beschikbaar te stellen om de projectuitvoering 



te versnellen. Dekking: € 1.536.000 uit de € 10 miljoen EHS-gelden die u middels het 
Coalitieakkoord 2010 gereserveerd heeft voor dit doeleinde, en € 231.573 uit de reserve 
TWIN-H programma integrale ILG projecten. 

6. EHS Gijzenveen 
Gijzenveen betreft het realiseren van 12 ha nieuwe natuur als verbinding tussen het Gooi en 
het Naardermeer. De totale projectkosten bedragen € 620.000. In de financieringsopzet is 
uitgegaan van een bijdrage van 50% van de provincie, € 310.000. Projecteigenaar is het Goois 
Natuurreservaat. Betrokken partijen zijn de gemeente Hilversum en Dienst Landelijk Gebied. 
Met deze interventie kan het project in 2013 van start gaan. Het project past binnen de 
Agenda NRL die u onlangs heeft vastgesteld. De dekking kan geschieden vanuit de reserve 
EHS (zie onder 5). 

7. Duurzame Participatiefonds 
Dit betreft oprichting van het Duurzame Participatiefonds en - wat de versnellingsactie 
betreft - om een versnelde procedure mogelijk te maken voor fondsaanvragen van projecten 
die nu rijp zijn en grote behoefte hebben aan financiering. Het betreft projecten in het 
cluster biomassavergassing. Er heeft zich een aantal partijen reeds gemeld. Deze projecten 
passen binnen de provinciale doelstellingen van het beleid voor duurzame energie, 
onderdeel biomassavergassing, en zijn in economische zin belangrijk omdat ze een impuls 
geven aan de gewenste vestiging van een duurzaam energiecluster in Noord-Holland noord. 
Dit cluster ontwikkelt zich op Boekelermeer (Alkmaar). Voorgesteld wordt om -
vooruitlopend op besluitvorming in uw college en de staten over het Fonds - nu het 
principebesluit te nemen om in te zetten op het mogelijk maken van een versnelde 
procedure om daarmee projectuitvoering te bespoedigen. 

8. WED - Waterrecreatie 
Vanuit de WED (Water als Economische Drager) programma's zijn in het laatste decennium 
vele watergebonden projecten ondersteund. De regeling bestond uit twee onderdelen 
(watergebonden bedrijvigheid en waterrecreatie) en is formeel in 2011 beëindigd. In het 
coalitieakkoord van 2011 heeft u besloten om de staten te verzoeken een extra budget van 
€ 3,5 miljoen beschikbaar te stellen voor het onderdeel waterrecreatie van WED. 
Voorgesteld wordt om een uitvoeringsregeling te maken en eenmalige 'supertender' van 
€ 3,5 miljoen uit te zetten in 2013 met eventuele verruiming van subsidievoorwaarden. 
Derden kunnen inschrijven voor waterrecreatieprojecten als de aanleg van nieuwe 
aanlegsteigers. De dekking geschiedt vanuit de bestemmingsreserve WED. 

9. WED - Watergebonden bedrijvigheid 
Vanuit de WED (Water als Economische Drager) programma's zijn in het laatste decennium 
vele watergebonden projecten ondersteund. De regeling bestond uit twee onderdelen 
(watergebonden bedrijvigheid en waterrecreatie) en is formeel in 2011 beëindigd. In de 
Zomernota 2012 hebben PS onlangs besloten om het restant van de WED middelen te 
storten in een bestemmingsreserve WED met de bedoeling een nieuwe uitvoeringsregeling 
open te stellen. U wordt voorgesteld om een deel (€ 946.500) af te zonderen als subsidie 
buiten uitvoeringsregeling voor de Visserijkade Den Helder (zie maatregel 1) onder 



voorbehoud van instemming van PS in december, en voor het restant (€ 3.957.500) een 
nieuwe uitvoeringsregeling WED in 2013 open te stellen in één tender. 

10. Stimuleringsregeling Binnenstedelijk Bouwen 
Rond het binnenstedelijk bouwen is nader onderzoek nodig. Hiervoor is een plan van aanpak 
gemaakt, dat binnenkort aan u wordt voorgelegd. Dit onderzoek is nodig omdat de provincie 
1) antwoord wil op omvang van binnenstedelijke mogelijkheden (lege plekken, transformatie 
woningbouw, kantoren, bedrijventerreinen, verdichting etc. en 2) inzicht wil in het verschil in 
kosten tussen het binnenstedelijk bouwen en bouwen op uitleglocaties in Noord-Holland. Uit 
het vraag gestuurd bouwen onderzoek is naar voren gekomen dat de grootste opgave de 
komende jaren transformatie zal zijn. Uit de provinciale woningbouwmonitor blijkt dat de 
binnenstedelijke bouw het ondanks de crisis nog relatief goed doet ten opzichte van die van 
uitleglocaties. Het binnenstedelijk bouwen lijkt kansrijker te zijn dan bouwen op nieuwe 
uitleglocaties en vindt bovendien plaats op de door de consument gewenste plek. Afhankelijk 
van de resultaten van het onderzoek wordt mede in relatie tot de versnellingsaanpak 
voorgesteld om een nieuwe stimuleringsregeling (uitvoeringsregeling of subsidie buiten 
uitvoeringsregeling) voor binnenstedelijk bouwen te ontwerpen en deze in 2013 open te 
stellen. Deze regeling kan daarmee een extra impuls geven aan de woningmarkt en daarmee 
ook de bedrijven uit de bouwsector. De dekking geschiedt vanuit restant (UNA-)ISV 
middelen. 

11. Programma/ Uitvoeringsregeling Woonvisie/ Regionale Actieprogramma's (RAP) 
In het kader van de Woonvisie worden regionale actieprogramma's (RAP) opgesteld en wordt 
voor elke regio subsidie beschikbaar gesteld voor de uitvoering van woonprojecten op basis 
van de RAP's. De uitvoeringsregeling is verdeeld in vier tranches die tot 2020 doorloopt. 
Omdat de economische knelpunten zich vooral in de bouwsector concentreren is het 
wenselijk dat de provincie een extra impuls geeft aan de uitvoering van de RAP's. De 
voorgestelde maatregel betreft het verruimen van de subsidievoorwaarden in de tweede 
tranche in 2013 (eenmalig verlagen van de cofinancieringsvoorwaarde) om daarmee een 
extra prikkel te geven richting de projectaanvragers voor het versneld indienen van goede 
projecten. De maatregel is budgetneutraal omdat het plafond van de tweede tranche niet 
wordt verhoogd. 

12. Uitvoeringsregeling Musea, Archieven en Monumenten 
Deze regeling bleek in de vorige 'recessieronde' zeer succesvol omdat er grote behoefte is 
aan financiering van restauratieprojecten. Deze projecten kunnen in het algemeen snel 
uitgevoerd worden en ondersteunen de meest getroffen sector (bouw). De maatregel betreft 
het achteraf ophogen van het subsidieplafond van de eerste tender mei-juni 2012 tot 
€ 3.778.064 en het ophogen van de tweede tender sept-okt 2012 tot € 3.089.936. Met beide 
maatregelen is een extra bedrag gemoeid van € 4.368.000. Hiermee wordt veel extra werk 
gegenereerd. De extra bijdrage wordt gedekt vanuit de gedecentraliseerde rijksbijdrage voor 
monumenten die in het Kranenburgfonds is gestort. 

13. Uitvoeringsregeling Zonne-energie op collectieve gebouwen 
Dit gaat om een versnelde uitvoering van een subsidieregeling in de vorm van een eenmalige 
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'supertender'. De regeling is bedoeld voor zonnestroominstallaties op publiek toegankelijke 
gebouwen en zonne-energie installaties in eigendom van burgercollectieven (bijvoorbeeld 
toegepast op appartementencomplexen) waar het in de huidige praktijk erg lastig is om 
zonnepanelen te plaatsen en de opbrengsten daarvan ten goede te laten komen van de 
individuele initiatiefnemer (het gaat immers om een gemeenschappelijk dak en 
gemeenschappelijke aansluiting op energievoorziening). De regeling ondersteunt 
projectaanvragen die hiervoor oplossingen bieden. De dekking geschiedt vanuit de reserve 
EXIN-H. Provinciale Staten hebben onlangs in de Zomernota het budget hiervoor ter 
beschikking gesteld. 

14. Uitvoeringsregeling Duurzame Energie Bestaande Bouw 
Dit gaat om een eenmalige 'supertender' van € 4 miljoen (in plaats van 4x € 1 miljoen tot en 
met 2015) gericht op projecten met als doelstelling het verduurzamen/ energie zuinig maken 
van bestaande bouw. Deze regeling past goed binnen het pakket van 
versnellingsmaatregelen omdat dit extra werk oplevert voor bouw- en installatiebedrijven. 
De dekking vindt plaats vanuit de reserve TWIN-H. Vooruitlopend op besluitvorming over 
deze versnellingsactie heeft u eerder dit jaar al besloten tot deze constructie van de regeling. 
De tender is al enige tijd opengesteld en loopt nog tot 3 oktober. 

15. Noord-Hollands woonberaad 
Dit betreft een procesmaatregel om een platform op te richten waarin overheid, 
marktpartijen en koepelorganisaties gezamenlijk acties formuleren en advies geven om de 
stokkende woningbouwprojecten vlot te trekken. Dit beraad is een vervolg op het 
zogenaamde Watertorenberaad dat eerder dit jaar onderzoek heeft gedaan naar een elftal 
stokkende woningbouwprojecten in Noord-Holland en succesvol is geweest in het analyseren 
van de knelpunten en het bieden van advies. Dit beraad voorziet in een behoefte die er ook 
bij marktpartijen is. De kosten voor dit beraad worden ingeschat op maximaal € 25.000 per 
jaar en worden gedekt uit het onderzoeksbudget Wonen (Actieprogramma 2010). 

16. Diemerbos fase 2 
Dit project gaat om het realiseren van fietsverbindingen, wandelpaden en 
natuurcompensatie in het Diemerbos. De totale projectkosten zijn € 7 miljoen, waarvan € 6,6 
miljoen inmiddels is gedekt (geen provinciale bijdrage) en de resterende € 400.000 
aangevraagd zal worden bij de provincie Noord-Holland in het kader van de regeling voor 
stad-land verbindingen. De provincie heeft nu een minimale rol in het project. De uitvoering 
zou al in 2013 van start kunnen gaan, maar het project stokt momenteel omdat partijen geen 
(financiële) oplossing kunnen vinden voor het toekomstig beheer van de projecten. De 
provincie kan het project aanjagen door regie te nemen op de komst van een 
samenwerkingsovereenkomst op basis van een investeringsfonds waarin alle toegezegde 
bedragen worden gestort. De rentebaten kunnen de beheerskosten dekken. Voor de 
provincie betekent dit extra inzet via DLG. 

17. Bouwen aan Integrale Ketensamenwerking (BIK) 
Deze regeling is gericht op het stimuleren van de keten van de bouwsector om 
duurzaamheidsmaatregelen beter te implementeren in het bouwproces. Het accent ligt 



vooral op het begin van de keten: de opleiding. Voor dit programma is € 1.165.000 
beschikbaar. Voor de versnellingsactie is dit één van de maatregelen die specifiek gericht is 
op de bouwsector, waar de grootste knelpunten liggen. Een concept regeling wordt 
binnenkort aan u voorgelegd. Gestreefd wordt om de regeling in november open te stellen. 

5. Te verwachten effecten 

Met de maatregelen wordt beoogd een impuls te geven aan de economie door projecten versneld uit 
te voeren, daar waar marktpartijen investeringen juist uitstellen. De verwachting is dat met name 
bedrijven uit de bouwsector, maar ook andere bedrijven, hiermee enigszins geholpen worden omdat 
orderportefeuilles bij sommige bedrijven daardoor gevuld worden. Het gaat hierbij vooral om het 
behoud van werkgelegenheid en bedrijvigheid (voorkomen van faillissementen), niet zo zeer om het 
creëren van nieuwe banen. Er kunnen daarbij geen garanties worden gegeven dat dit ook Noord-
Hollandse bedrijven zal betreffen, want de provincie is gebonden aan wet- en regelgeving zoals voor 
aanbesteding van diensten. Maar omdat de projecten in Noord-Holland gelokaliseerd zijn, is het 
aannemelijk dat het leeuwendeel wel ten bate komt van Noord-Hollandse bedrijven. 

Wat concreet verwacht mag worden qua economische effecten, is zeer lastig aan te geven. We 
stellen voor om per maatregel de economische effecten te monitoren en hierover te rapporteren. 
Maar ook dat zal geen zekerheid bieden dat bij uitvoering van project X waarbij bedrijf Y de 
projectuitvoering deed, er bepaalde werkgelegenheid is behouden. We kunnen immers niet 
aantonen dat dit bedrijf anders failliet was gegaan. Vooraf kunnen we indicatief een aantal effecten 
noemen: 

Vlieg wieleffecten: 

• Er is sprake van een katalysator-factor omdat de provinciale bijdrage aan het project veelal 
de financiële sluitsteen is voor de dekking van de totale projectkosten. Voor onderdeel A 
(projecten) geldt: € 4,34 miljoen aan provinciale bijdrage genereert € 22,6 miljoen aan 
projectwaarde. Een factor van ruim 5,2. 

• Voor de uitvoeringsregeling 'Musea, Archieven en Monumenten' (onderdeel Monumenten) 
is berekend dat in 2012 sprake van gemiddeld 30% provinciale bijdrage in de investering in 
monumenten. Dit betekent dat de extra bijdrage van € 4,3 miljoen een bedrag van ongeveer 
€ 14,3 miljoen aan projectwaarde genereert. 

• Voor de uitvoeringsregeling 'Duurzame energie bestaande bouw' geldt een maximale 
cofinancieringspercentage van 15%. Voor de regeling is maximaal 4 miljoen euro 
beschikbaar. De regeling kan dus een projectwaarde genereren van 26,7 miljoen euro. 

Economische effecten: 

In Nederland heeft de sector bouwnijverheid een toegevoegde waarde van bijna 29 miljard 
euro. In de sector werken in totaal 570.300 personen. De sector realiseert een omzet van 
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bijna 85,5 miljard euro (bron: CBS, peildatum 2010). Dit betekent dat gemiddeld per 150.000 
euro omzet er één werkzame persoon in de bouw actief is. Daarmee kan grofweg en 
indicatief worden gesteld dat per miljoen euro aan projectwaarde er 6,7 arbeidsplaatsen 
gemoeid zijn. 

6. Financiële consequenties 

De financiële consequenties van dit pakket zijn aangegeven in de financiële bijlage. We benadrukken 
dat het uitdrukkelijk een uitgangspunt van de versnellingsmaatregelen is om geen nieuwe financiële 
claims bij de staten neer te leggen. Het gaat om projecten, programma's of procesmaatregelen 
waarvoor budget geoormerkt is. Dekking is dus aanwezig en uitgaven zijn opgenomen in de 
begroting, maar omdat het in essentie gaat om versnelde uitvoering zullen uitgaven in sommige 
gevallen opnieuw moeten worden geraamd in de begroting. In de bijlage wordt alleen ingegaan op 
de maatregelen waarvoor dit geldt. 

Gevolgen Wet Hof 

Een aandachtspunt betreft de invoering van de Wet Houdbare overheidsfinanciën (Hof). Deze wet 
wordt voorbereid vanuit de filosofie dat het Rijk en decentrale overheden (provincies, gemeenten en 
waterschappen) een gelijkwaardige inspanning moeten leveren om het begrotingstekort (EMU-
tekort) de komende jaren weg te werken. De uitgangspunten en randvoorwaarden van het 
Nederlandse begrotingsbeleid zijn onderdeel van het wetsvoorstel. In september is de wet formeel in 
procedure gebracht. Dat betekent dat de wet mogelijk in werking treedt in 2013. De Tweede Kamer 
wil voor een zorgvuldige behandeling in november in ieder geval de gemeenten, provincies en 
waterschappen horen. 

De gevolgen van deze wet zijn groot. In de kern komt het erop neer dat de provincie procentueel 
geen groter 'financieringstekort' (het verschil tussen uitgaven en inkomsten in een kalenderjaar) mag 
hebben dan het Rijk. De boekhoudmethode van het Rijk (het kasstelsel) is hier van toepassing, in 
plaats van het voor de provincie voorgeschreven baten-lastenstelsel. De provincie krijgt een boete bij 
overschrijding van de afgesproken percentages. Hoe groot deze boete wordt, is nu niet bekend, maar 
er moet rekening worden gehouden met aanzienlijke bedragen. 

Voor de provincie Noord-Holland betekent dit dat ons aandeel in het financieringstekort maximaal 
naar schatting € 45 miljoen mag zijn. In de begroting wordt verwacht dat het financieringstekort 
volgens deze methode in 2013 op 295 miljoen uitkomt. Dat betekent dat bij in werking treden van de 
wet vergaande aanpassing van de uitgaven noodzakelijk zal zijn. In de jaren na 2013 zal het Rijk het 
financieringstekort verder willen verkleinen, waarmee het probleem nog groter wordt. Dit heeft 
grote consequenties voor grote projecten die de provincie uitvoert, zoals de Westfrisiaweg. 

7. Juridische consequenties 
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In de voorgestelde besluiten worden budgetten gereserveerd (geoormerkt) ten behoeve van de 
subsidieverstrekking voor diverse projecten. Subsidieaanvragen daarvoor zijn nog niet of recentelijk 
door ons ontvangen. Een beoordeling van deze subsidieaanvragen moet nog plaatsvinden. In de 
gevallen waarin de subsidie niet (in mandaat) kan worden verstrekt op grond van een (vigerende) 
uitvoeringsregeling, dient nog afzonderlijk door GS over de subsidieverstrekking te worden besloten. 

Relevant bij de beoordeling van de subsidies zijn onder meer de volgende juridische aspecten: 

a. grondslag subsidie (uitvoeringsregeling, begrotingssubsidie of incidenteel); 
b. staatssteuntoets; 
c. motivering prioritering projecten. 

Ad a. De maatregelen zijn divers. Daar waar sprake is van een bestaande uitvoeringsregeling en 
ophoging subsidieplafonds; zal na beoordeling van de aanvraag een besluit tot subsidieverstrekking 
door GS kunnen plaatsvinden op grond van de uitvoeringsregeling. In de andere gevallen is een 
grondslag voor de subsidie in de begroting vereist. PS zal bij de eerstvolgende begrotingswijziging 
moeten besluiten over opname van de betreffende subsidieontvangers en de maximale 
subsidiebedragen in de lijst begrotingssubsidies. 

Ad b. Bij de beoordeling van de aanvragen dient een staatssteuntoets plaats te vinden. 

Ad c. Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen voor individuele projecten, zullen GS rekening 
moeten houden met het gelijkheidsbeginsel. Rechtsongelijkheid of willekeur zal moeten worden 
voorkomen indien sprake is van meerdere potentiële aanvragers. Het vraagt om een deugdelijke 
motivering waarom deze projecten afzonderlijk worden gesubsidieerd en niet wordt gekozen voor 
bijvoorbeeld een subsidietender. 

8. Communicatie 

Over de versnellingsactie door de provincie zal een persbericht worden verspreid (zie bijlage). 
Daarnaast wordt berichtgeving over de UVA opgenomen in het NH weekbericht en op de eigen 
website. Ten aanzien van de interne communicatie richting Provinciale Staten (en daarbuiten) wordt 
voorgesteld om tenminste één voortgangsrapportage (bijvoorbeeld voorjaar 2013) en een 
eindrapportage in het vooruitzicht te stellen. De inhoudelijk verantwoordelijke portefeuillehouder 
blijft woordvoerder voor de afzonderlijke projecten. 
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Format publicatie CS-besluit 1 | 1 

Format publicatie GS besluit (model B) 

Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 30 oktober 2012, nr. 
87842/87842 tot vaststelling van het subsidieplafonds voor 2012 op grond van 
de Uitvoeringsregeling Musea, Archieven en Monumenten, onderdeel 
Monumenten. 

Gedeputeerde staten van Noord-Holland; 

Gelet op artikel 10, lid 1 van de Uitvoeringsregeling Musea, Archieven en 
Monumenten Noord-Holland 2012; 

Besluiten: 

Artikel 1 
Gedeputeerde staten stellen voor de eerste tender 2012 (van 1 5 mei 201 2 tot 1 5 
juni 2012) een subsidieplafond van € 3.778.064,- en voor de tweede tender 201 2 
(van 1 5 september 201 2 tot 19 oktober 201 2) een subsidieplafond van 
€ 3.089.936,- vast. 

Artikel 2 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van 
het provinciaal blad waarin zij wordt geplaatst. 

Haarlem, 30 oktober 2012 

Gedeputeerde staten van Noord-Holland, 

J.W. Remkes, voorzitter. 

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris. 

Uitgegeven op 

Namens gedeputeerde staten van Noord-Holland, 

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris. 
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*2. 
BEL/EZ 
Economische 
Versnellingsactie (EVA) 
(87842) 
Aangehouden op 16 
oktober 2012. Nieuwe 
stukken aangeleverd. 

#Het college besluit: 
1. Maatregelen te nemen om een impuls te geven aan de economie 

van Noord-Holland met name gericht op sectoren die veel hinder 
ondervinden van de huidige zwakke conjunctuur. 

2. Hiertoe het pakket Economische Versnellingsactie (EVA) vast te 
stellen, bestaande uit het versnellen van: 

a. Projecten (Visserijkade Den Helder, NAM-kade Velsen-
Noord, Restauratie Drommedaris Enkhuizen, Consolideren 
elementen Stelling van Amsterdam, Natuurontwikkeling 
Vuntus Vechtplassen, Natuurontwikkeling Gijzenveen); 

b. Programma's (Duurzame Participatiefonds, Water als 
economische drager/Waterrecreatie en Watergebonden 
bedrijvigheid, Binnenstedelijk bouwen, Uitvoeringsregeling 
Woonvisie, Uitvoeringsregeling Musea, Archieven en 
Monumenten, Uitvoeringsregelingen Stimulering Zonne-
energie publieke gebouwen en Duurzame Energie 
bestaande bouw); 

c. Procesmaatregelen (Noord-Hollands Woonberaad, 
Diemerbos, Bouwen aan integrale ketensamenwerking 
bouwsector). 

3. Het pakket een dynamisch karakter te geven en nieuwe 
versnellingskansen te overwegen, mochten deze zich aandienen. 

4. Voor het project Visserijkade Den Helder een bedrag van maximaal € 
946.500 te reserveren ten behoeve van subsidieverlening buiten 
uitvoeringsregeling aan de gemeente Den Helder, vooruitlopend op 
vaststelling van de Laatste Begrotingswijziging 2012 door Provinciale 
Staten (d.d. 17 december 2012) en dit bedrag ten laste te brengen 
van de reserve WED, budget watergebonden bedrijvigheid. 

5. Voor het project NAM-kade/Grote Hout Velsen-Noord: 
a. Een aanvullende subsidie van maximaal € 1.000.000 te 

reserveren voor de gemeente Velsen en deze ten laste te 
brengen van de in de bestemmingsreserve Herstructurering 
Bedrijventerreinen onder te brengen Topper-gelden; 

b. De onder a. genoemde subsidie te verlenen op voorwaarde 
dat: 

i. De te decentraliseren Topper-gelden vanuit het Rijk 
beschikbaar komen; 

ii. Er voor dit project een door alle partijen gedragen en 
haalbare business-case ligt. 
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c. Provinciale Staten bij de Eerste Begrotingswijziging 2013 
voor te stellen om de onder a. genoemde project toe te 
voegen op de Lijst buiten Uitvoeringsregeling. 

6. Voor de restauratie van het rijksmonument Drommedaris te 
Enkhuizen een aanvullende subsidie van maximaal € 350.000 buiten 
uitvoeringsregeling te verstrekken ten laste van het 
Kranenburgfonds, vooruitlopend op de vaststelling van de laatste 
begrotingswijziging 2012 door Provinciale Staten (d.d. 17 december 
2012). 

7. Voor het project Vuntus Oostelijke Vechtplassen in het kader van het 
ILG een bedrag van maximaal € 1.536.000 te reserveren en deze te 
dekken ten laste van de reserve ILG, budget EHS (€ 10 miljoen 
Coalitieakkoord 2011-2015). 

8. Voor het project Natuurontwikkeling Gijzenveen in het kader van ILG 
een bedrag van maximaal € 310.000 te reserveren voor 
subsidieverlening aan Goois Natuurreservaat en deze ten laste te 
brengen van de reserve ILG, budget EHS (€ 10 miljoen 
Coalitieakkoord 2011-2015). 

9. Ten aanzien van het Duurzaam Participatiefonds in oprichting de 
intentie uit te spreken om een versnelde procedure mogelijk te 
maken voor beoordeling van projectaanvragen, vooruitlopend op 
een volledig operationeel fonds. 

10. Een nieuwe uitvoeringsregeling WED/Watergebonden Bedrijvigheid 
voor te bereiden en hiertoe aan Provinciale Staten voor te stellen in 
de begroting van 2013 een bedrag van € 3.957.900 te ramen, met 
als dekking de reserve WED, budget watergebonden bedrijvigheid. 

11. De mogelijkheden voor een programma Stimulering Binnenstedelijk 
Bouwen uit te werken en dit in 2013 aan Provinciale Staten voor te 
leggen. 

12. De subsidieplafonds voor het onderdeel Monumenten van de 
uitvoeringsregeling Musea, Archieven en Monumenten Noord-
Holland 2012 te verruimen en hiertoe: 

a. Het subsidieplafond voor de eerste tender op te hogen met € 
2.278.064 van € 1.500.000 naar € 3.778.064; 

b. Het subsidieplafond voor de tweede tender op te hogen met 
€ 2.089.936 van € 1.000.000 naar € 3.089.936; 

c. Subsidie te verlenen aan elf restauratieprojecten van de 
eerste tender die in 2012 zijn verdaagd wegens het bereiken 
van het subsidieplafond; 

d. De wijzigingen van de subsidieplafonds en het aanvullend 
subsidiebedrag voor de Drommedaris te dekken uit het 
Kranenburg Monumentenfonds; 

e. Het besluit tot wijziging van de subsidieplafonds bekend te 
maken in het Provinciaal Blad. 

13. Een nieuwe uitvoeringsregeling WED/ Waterrecreatie voor te 
bereiden en deze in 2013 open te stellen en hiervoor een 
subsidieplafond van € 3.500.000 vast te stellen. 

14. Provinciale Staten te informeren over dit besluit middels 
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bijgevoegde brief. 


