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Agenda  

 

 

1.  Opening en mededelingen 

 25 
De voorzitter opent de vergadering om 18.15 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom. 

Bericht van verhindering is ontvangen van de heren Remkes en Loggen namens het college en 

de heer Sint (SP) en de heer Buijtendorp (D66) namens de Staten. De voorzitter heet de heer 

Tekin van harte welkom als gedeputeerde evenals mevrouw De Rooij (PvdA), die lid van de 

commissie is geworden. Gedeputeerde Van der Hoek heeft aangeboden een werkbezoek te 30 
organiseren in het kader van de regionale beeldverhalen. Voorgesteld wordt om dit op 

donderdag 22 mei a.s. vanaf 13.00 uur te plannen. De commissie gaat hiermee akkoord.  

 

Mededelingen 

Gedeputeerde Tekin refereert aan de motie van 50plus over ouderenwerkeloosheid, die in 35 
november 2016 is aangehouden. Er is aansluiting gezocht bij het UWV en de inspiratiedagen 

die zij dit en volgend jaar organiseren. Hij zal de brief van de Techniekraad via de griffie 

toesturen. Ook de commissieleden zijn welkom op de inspiratiedagen. Nadere informatie over 

de data en inhoud volgt. Op een later moment wordt gediscussieerd over de aangehouden 

motie.   40 
 

1.a. Rondvraag portefeuille dhr. Loggen 

Er zijn geen vragen.  

 

1.b. Rondvraag portefeuille dhr. Tekin 45 
Er zijn geen vragen.  

 

1.c. Rondvraag portefeuille dhr. Remkes 

Er zijn geen vragen. 

 50 
2.  Vaststellen agenda, verslag van 21 november 2016 vergadering, strategische 

Statenagenda en moties- en toezeggingenlijsten 

 

2.a.  Verslag 21 november 2016  

Er zijn geen aanvullende opmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 55 
 

2.b.  Strategische Statenagenda   

Mevrouw Lagerveld (VVD) verzoekt om het onderwerp ‘voortgang startups’ van de C- naar de 

B-agenda te verplaatsen. 

De voorzitter meldt dat dit verzoek schriftelijk en duidelijk gemotiveerd kan worden 60 
ingediend bij de griffie. 

De heer Bouberg Wilson (ONH) constateert dat onderwerpen die met duurzaamheid te maken 

hebben, vaak separaat worden behandeld en gezien de taakstelling, wordt voorgesteld om op 

basis van een helder afsprakenkader tussen Rijk, provincie en gemeenten (welke inspanningen 

leveren welke partijen en welke middelen zijn daarvoor beschikbaar) aan de strategische 65 
Statenagenda een integrale provinciale strategische agenda duurzaamheid toe te voegen en 

hieraan de taakstelling inclusief monitoring te verbinden evenals terugkoppeling van 

tussentijdse resultaten. Hierdoor kan de commissie de vinger aan de pols houden bij de 

bereikte en te bereiken resultaten op het gebied van duurzaamheid.  

Mevrouw Haagsma (CDA) meent dat dit verzoek lijkt op de tekst van een motie die eerder niet 70 
is aangenomen. Hoe wordt hiermee omgegaan? 

De voorzitter meldt dat de commissie onderwerpen aan de strategische Statenagenda kan 

toevoegen mits de commissie het hiermee eens is. Na discussie over de mogelijkheden wordt 

ONH verzocht een notitie op te stellen met meer duidelijkheid over de wensen en de gestelde 

kaders.  75 
Mevrouw Klaassen (D66) verzoekt dit voorstel te beoordelen in het kader van alle lopende 

initiatieven, zoals het beleidskader energietransitie en de routekaart, en welke meerwaarde dit 

dan biedt.   

De strategische Statenagenda wordt vastgesteld.  

 80 
2.c. Moties- en toezeggingenlijsten  

Er zijn geen aanvullende opmerkingen.  
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3.  Inloophalfuur  

 85 
De voorzitter meldt dat zich geen insprekers hebben gemeld voor het inloophalfuur.  

 

4.   A-Agenda algemeen  

 

4.a.  Voordracht Europastrategie Noord-Holland 2017-2021 90 
 

De heer Van Straaten (VVD), voorzitter COE, verzorgt een inleiding. De Europastrategie o-

Holland bouwt voort op de Randstadstrategie voor Europa, die samen met de drie 

buurprovincies wordt gevoerd. De inhoud hiervan is ruim een halfjaar geleden vastgesteld. De 

Randstadstrategie betreft thema’s die de komende jaren gezamenlijk worden opgepakt. De 95 
Europastrategie gaat over onderwerpen die Noord-Holland specifiek wil oppakken in de 

komende vier jaar. Het COE vindt veel van haar inbreng terug in het voorliggende stuk. Het 

COE heeft vooral een coördinerende rol en de inhoudelijke discussie over Europese 

onderwerpen wordt gevoerd in de vakcommissies. De vakgedeputeerden zijn aanspreekbaar 

op de inhoud van de voorstellen met betrekking tot Europa. De commissie wordt gevraagd PS 100 
te adviseren over de specifieke ambities in dit stuk. Voor deze commissie gaat het vooral om 

regionale economie en cohesie- en investeringsbeleid. De commissie kan aanvullende thema’s 

voordragen.  

De heer De Groot (D66) is voorstander van inpassing van de Noord-Hollandse Europastrategie 

binnen de Randstadstrategie, met eigen accenten.  105 
De heer Van Straaten (VVD) meldt dat een aantal thema’s wat minder wordt gedragen door de 

andere provincies, maar die voor Noord-Holland wel van belang zijn. De Europastrategie richt 

zich op deze specifieke thema’s. 

De heer Klein (CU/SGP) ondersteunt het stellen van aanvullende prioriteiten naast de thema’s 

die vastgelegd zijn in de Randstadstrategie, mits deze gericht zijn op de verduurzaming van 110 
de industrie. De voorliggende tekst overtuigt nog niet voldoende. Hoe wil men zich in het 

kader van de werkgelegenheid bij Tata en op Schiphol zich hardmaken voor de 

verduurzaming van de industrie in Europa? Moet hier wellicht samen met ambitieuze partners 

positie gekozen worden om steviger in te zetten op een bijdrage op verduurzaming, zodat het 

ten goede komt aan de (toekomstige) werkgelegenheid in Noord-Holland? Kan de tekst hierop 115 
aangepast worden, ambitieuzer, concreter en met meer lef?  

De heer Kaptheijns (PVV) meent dat de doelstellingen exclusief het continueren van de EU-

subsidiestroom, juist beter gedijen buiten de Europese structuren. De PVV kan zich niet 

vinden in de premisse dat het stuk bestaat bij de gratie van het feit dat de EU van vitaal 

belang is voor de economische voorspoed van Noord-Holland. Het belang van Schiphol, de 120 
KLM en Tata Steel voor de MRA wordt onderschreven, maar men betwijfelt of de ambities voor 

de langere termijn, zoals innovaties en verduurzaming, het beste tot wasdom kunnen komen 

binnen de Europese structuren. Voor Tata Steel is dat begrijpelijk, maar niet voor Schiphol en 

KLM, want een nabijgelegen hub zoals Istanbul, heeft er geen tot weinig last van. Van een 

level playing field is geen sprake. Dit staat allemaal haaks op de strekking van het 125 
conceptdocument waarin de EU als ideaal platform wordt gezien voor de Noord-Hollandse 

economie. Het Europese investeringsbeleid heeft als doel het concurrentievermogen van 

Europa te vergroten. In het stuk wordt gesproken over Europa, maar in feite gaat het om 

natiestaten die lid zijn van de EU. In het stuk wordt tevens gesproken bij Noord-Hollandse 

uitgangspunten voor de lobby dat de nadruk komt te liggen op European added value van 130 
Europese fondsen. Deze fondsen hebben een toegevoegde waarde mits deze een Europese 

dimensie hebben en bijdragen aan Europese doelen. Wat wordt verstaan onder een Europese 

dimensie en Europese doelen? 

Mevrouw Boelhouwer (SP) sluit zich aan bij de CU/SGP. Het probleem van Europese subsidies 

is het rondpompen van gelden en de subsidies waar de provincie nu in gaat graaien, zijn met 135 
name bedoeld voor landen binnen Europa die deze gelden echt nodig hebben. Het is goed om 

de werkgelegenheid als speerpunt te benoemen, maar het gaat vaak om innovatieve arbeid en 

topsectoren en mensen die laag opgeleid zijn, hebben hier helemaal niets aan. 

Mevrouw Haagsma (CDA) vraagt naar de mening van de SP over de subsidies die in de 

achterblijvende regio’s in Nederland en Noord-Holland ontvangen en besteed worden.  140 
Mevrouw Boelhouwer (SP) meent dat de gelden besteed moeten worden aan achterblijvende 

regio’s in Europa, want Nederland is een rijk land dat zichzelf kan helpen. Dat past beter 

binnen het wereldbeeld van Europa.  
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Mevrouw Van Rooij (PvdA) meent dat deze discussie over het systeem op een ander moment 

gevoerd moet worden, want vandaag ligt een andere vraag voor. 145 
Mevrouw Boelhouwer (SP) heeft al eerder aangegeven tegenstander te zijn van het graaien in 

subsidies door de provincie.  

De heer Hietbrink (GL) is benieuwd naar het antwoord van de PVV. Als er geen 

Europastrategie is blijft er geld liggen dat niet in Nederland terechtkomt. 

De heer Kaptheijns (PVV) verwerpt het gehele fundament van Europa en voor zijn achterban 150 
zijn de consequenties zeer duidelijk. 

Mevrouw Lagerveld (VVD) verzoekt om in het Noord-Hollandse document de startups te laten 

opschalen naar wereldspelers, de zogenaamde scale-ups, want daarin lopen Noord-Holland en 

Nederland achter op landen zoals de VS en Zweden. Dit is juist een punt waarop Noord-

Holland zich kan onderscheiden. Kan dit voorstel worden opgenomen in de strategie?  155 
Mevrouw Doevendans (PvdA) mist in het document voldoende focus op duurzaamheid in 

Europees verband. 

De heer De Groot (D66) is van mening dat de speerpunten van het Europabeleid binnen de 

Randstadstrategie gevonden moeten worden, hoewel er mogelijkheden zijn om specifieke 

Noord-Hollandse prioriteiten te koppelen aan de Randstadstrategie. In de nota staan 160 
economische opmerkingen in de landbouwagenda. Hier wordt aangegeven dat men met 

topsectoren en clusters gaat werken, maar in de economische agenda is hier op een bepaalde 

manier afstand van genomen. Hoe kan e.e.a. met elkaar gerijmd worden? De richting is niet 

voldoende SMART geformuleerd en is slecht vertaalbaar naar onderwerpen op het gebied van 

welvaart, welzijn en duurzaamheid, de kernpunten van de economische agenda. Hij verzoekt 165 
deze agenda meer SMART uit te bouwen. Een aantal belangrijke punten op het gebied van de 

Kansen voor West zijn veilige, schone en efficiënte energie, klimaatbeleid, hulpstoffen 

efficiëntie en grondstoffen. De duurzaamheid moet sterker aangezet worden en daarbij moet 

de circulaire economie beslist betrokken worden.  

De voorzitter wijst erop dat veel zaken die genoemd worden, in de Randstadstrategie 170 
vermeld zijn.  

Mevrouw Haagsma (CDA) bedankt het COE voor hun bijdrage. Glasvezel biedt veel opties voor 

de regionale economie en de minder stedelijke regio’s. Is hier sprake van mogelijkheden 

binnen Europees verband?  

De heer Pieterman (50plus) ondersteunt de voordracht.  175 
De heer Van Raan (PvdD) is niet erg enthousiast over dit overleg, maar als het dan toch op 

tafel komt, dan stelt hij voor om voor 100% in te zetten op klimaat en duurzaamheid en niet 

op onderwerpen zoals de conventionele landbouw en de oude industrie uit het verleden. 

Daarom dienen de onderwerpen en inzet van de lobby heroverwogen te worden en dient het 

college een nieuwe lijst van onderwerpen samen te stellen. 180 
De heer Bouberg Wilson (ONH) is van mening dat de Noord-Holland strategie de 

Randstadstrategie aanvult en versterkt. De voorstellen kunnen – zo lijkt het – goed 

geïntegreerd worden in de Randstadstrategie. 

De heer Van Straaten (VVD) meldt dat de voorstellen die in deze voordracht gedaan worden, 

vooral voor Noord-Holland van belang zijn. Eerder is uitgelegd dat het niet eenvoudig is om 185 
deze specifieke onderwerpen op te nemen in de Randstadstrategie. Als voorbeeld wordt smart 

mobility genoemd, bij welk onderwerp Noord-Holland vooroploopt en waarmee de andere 

provincies minder affiniteit hebben.  

Gedeputeerde Van der Hoek bevestigt dat de focus tot uiting komt in het jaarplan, waarin de 

specifieke aandachtspunten vermeld worden aanvullend op de Randstadstrategie. Het gaat 190 
niet om een stapeling, maar om een verbijzondering. De duurzaamheid staat voorop en die 

komt terug in andere strategieën, zoals het werkplan van het Huis van Nederlandse provincies 

en de Randstadstrategie. SMART formuleren is niet aan de orde, aangezien het om een 

strategiedocument gaat en niet om een uitvoeringsdocument.  

De heer De Groot (D66) verzoekt om de uitvoeringsagenda dan voldoende SMART te 195 
formuleren. 

Gedeputeerde Van der Hoek antwoordt dat dit aspect terugkomt in het jaarplan dat voorligt. 

Gedeputeerde Tekin stelt voor de onderwerpen Natuur en Milieu in de commissie NLM van 

volgende week aan de orde te stellen.  

Gedeputeerde Bond meldt dat het topsectorenbeleid voornamelijk Rijksbeleid betreft. Op 29 200 
en 30 juni 2016 heeft men samen met de provincie Zuid-Holland de European Regions for 

Innovation in Agriculture, Food en Forestry naar Noord-Holland gehaald, en dat betreft met 

name tuin- en akkerbouw waarvan de Nederlandse kennis en innovatie gedeeld worden met 

landen in opkomst. Dit is een mooi voorbeeld van Europese samenwerking op het gebied van 

het delen van kennis en inhoud. Het is een goede suggestie om na te denken over het 205 
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verlengen van de ontheffing van de staatssteun voor glasvezel. De strategische agenda krijgt 

in het eigen beleid nader vorm in het kader van Efro, Kansen voor West, gemeenschappelijk 

landbouwbeleid POP3. De European added value van Europese fondsen waar de PVV naar 

vraagt, wordt door het college beslist onderkend. Europa is een belangrijk 

samenwerkingsverband dat veel verder gaat dan alleen maar subsidies. 210 
Mevrouw Haagsma (CDA) merkt op dat haar vraag over glasvezel was gericht aan het COE. 

Tweede termijn 

De heer Klein (CU/SGP) constateert dat alle belangrijke onderwerpen in de Randstadstrategie 

zijn opgenomen, maar bij verduurzaming van de energie is de tekst erg defensief 

geformuleerd en lijkt erop gericht om alle regels rondom verduurzaming niet te veel ten koste 215 
te laten gaan van Tata en Schiphol die belangrijk zijn voor de werkgelegenheid. Hij stelt voor 

om te gaan lobbyen voor het realiseren van verduurzaming in de industrie, zodanig dat het 

gaat bijdragen aan de werkgelegenheid in Noord-Holland.   

De heer Van Raan (PvdD) herhaalt zijn vraag om binnen de focusgebieden te kijken naar het 

uitgangspunt van duurzaamheid. Aan industrieën die niet duurzaam zijn, hoeft ook geen 220 
aandacht besteed te worden. Dat geldt bijvoorbeeld voor de duurzaamheid van de activiteiten 

van de tweede pijler van het plattelandsontwikkelingsbeleid. Hij vraagt zich af of het juist is 

om nog te lobbyen voor de traditionele landbouw als economische activiteit. De Zeehaven 

Amsterdam is de grootste overslaghaven van fossiele brandstoffen en daar moet niet verder 

voor gelobbyd worden, want deze moet juist worden afgebouwd. Binnen de focusgebieden 225 
kunnen keuzes gemaakt worden. Is de gedeputeerde bereid hier nog een keer naar te kijken? 

Mevrouw Haagsma (CDA) herhaalt de vraag aan het COE over het betrekken van glasvezel, 

aangezien deze niet in de Randstadstrategie is opgenomen en ook niet in de voordracht voor 

Noord-Holland. Misschien zijn er meer mogelijkheden, aangezien glasvezel van groot belang 

is voor bepaalde gebieden. Zij verzoekt alle opties erbij te betrekken.  230 
De heer De Groot (D66) ziet in de uitwerking graag de Kansen van West en de genoemde 

speerpunten terugkomen, zodat welvaart, welzijn en duurzaamheid gediend kunnen worden.  

De heer Bouberg Wilson (ONH) stelt voor om de Noord-Holland strategie te laten vaststellen 

door PS. 

De heer Van Straaten (VVD) meldt dat vanmiddag in de commissie M&F is verzocht om 235 
glasvezel op te nemen in de strategie. Dit verzoek ligt nu bij de coördinerend gedeputeerde.  

Gedeputeerde Van der Hoek meldt dat de concrete inzet en uitvoering naar aanleiding van de 

lobby bij PS en de commissie zullen terugkomen door middel van programma’s en projecten 

en concrete acties, maar er zullen niet allerlei uitwerkingsprogramma’s voorgelegd worden. 

Elementen zoals duurzaamheid, zitten in allerlei andere strategieën verweven, zoals vermeld 240 
in bijlage A waar milieu en circulaire economie als uitgangspunten voor de lobby genoemd 

worden. Hij benadrukt dat vandaag aan de orde is welke specifieke thema’s door Noord-

Holland toegevoegd moeten worden.  

Gedeputeerde Bond merkt op dat bij economie door het college wordt gestreefd naar een 

level playing field in Europa. Het zou in dat kader goed zijn wanneer Europese bedrijven Tata 245 
Steel als voorbeeld nemen. In het kader van gemeenschappelijk landbouwbeleid, Efro en 

POP3-gelden wordt een aantal projecten als voorbeeld genoemd die met deze gelden worden 

gerealiseerd, zoals teelt op water, zilte teelt, het gebruik van led in relatie tot teelt op water 

en gebruik van energie en water om het zoetwaterprobleem te tackelen. Met deze projecten 

wordt duidelijk wat er met Europese subsidiegelden wordt gerealiseerd.   250 
De heer Klein (CU/SGP) mist juist het veranderen van het speelveld op Europees niveau door 

middel van de vooraanstaande industrie.  

De heer Kaptheijns (PVV) vraagt hoe de gedeputeerde aankijkt tegen Schiphol en KLM in het 

kader van het level playing field. Andere hubs in de wereld hoeven zich niet te conformeren 

aan regelgeving die concurrentiebelemmerend is. 255 
Gedeputeerde Bond meent dat hier appels en peren worden vergeleken. Schiphol betreft een 

moeilijk dossier in een gebied waar heel veel mensen wonen en daarin moet door de grote 

economische groei van Schiphol een goede balans gezocht worden.  

De heer Van Raan (PvdD) stelt voor in de lobby juist de projecten te stimuleren die duurzaam 

zijn en projecten die minder duurzaam zijn, te laten vallen. Als voorbeeld van laatstgenoemde 260 
projecten wordt de inkomenssteun voor de landbouw genoemd. 

Gedeputeerde Bond meldt dat deze gelden in de nieuwe POP3 al vervallen zijn. Hij verzoekt 

om juist voorbeelden te noemen die niet duurzaam zijn en wel binnen Europese programma’s 

passen. Individuele bedrijven ontvangen overigens geen subsidie. 

Gedeputeerde Van der Hoek sluit zich hierbij aan, want het lijkt erop dat er nu lobby gevoerd 265 
wordt voor ondersteuning van projecten die niet duurzaam zijn.  
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De voorzitter constateert dat er geen eenduidig advies door de commissie kan worden 

geformuleerd. Het verslag van de behandeling wordt doorgeleid naar PS.  

 

5.   B-agenda Energie, Duurzaamheid, Circulaire Economie, Bestuur, Culturele 270 
Infrastructuur, Inkoop (algemeen) en Archieven 

 

5.a.  Brief GS inzake convenant MRA 

Mevrouw Van Rooij (PvdA) krijgt als eerste het woord als indiener van de motie. Zij is blij dat 

de opmerkingen in de motie die door meerdere partijen is ondertekend, ook door andere 275 
partners, zoals gemeenten, worden gedeeld en de nodige aandacht hebben gekregen. 

Niettemin constateert zij dat de tekst te veel in de intentie en goede bedoelingensfeer ligt en 

te weinig concreet is. Zij vraagt zich af hoe recht kan worden gedaan aan de wensen van PS, 

zodat de bestuurlijke legitimiteit ook aandacht krijgt. Of meent het college dat de wensen 

onrealistisch zijn en dus onuitvoerbaar? Er kan nog niet besloten worden om de motie als 280 
afgedaan te beschouwen.  

Mevrouw Lagerveld (VVD) sluit zich hierbij aan. Er is gevraagd om voor 1 januari 2017 aan te 

geven hoe de voorbereiding van afstemming en besluitvorming binnen de MRA ingebed kan 

worden in de vergaderorde van PS, waar in de motie specifiek om is gevraagd. Het kan niet zo 

zijn dat PS achteraf geïnformeerd wordt. Het convenant bij de stukken heeft als datum 285 
oktober. Betreft het een gewijzigde of oude versie of is de datum niet aangepast? 

De heer De Groot (D66) sluit zich bij de vorige sprekers aan. De feitelijke invulling van de 

motie dient permanente aandacht te krijgen.  

De heer Klein (CU/SGP) constateert dat de tekst ten goede is aangepast en de motie is wat 

hem betreft afgedaan. Hij blijft kritisch over de grote hoeveelheid geld dat wordt besteed aan 290 
de MRA. Daarom was hij onaangenaam verrast door de uitnodiging van burgemeester Van der 

Laan voor een ‘feestje voor volksvertegenwoordigers om de versterking van de regionale 

samenwerking te vieren.’ MRA-geld mag niet aan eigen feestjes besteed worden. 

Mevrouw Keur (CDA) ondersteunt het convenant dat reeds van kracht is geworden. Het is een 

tekortkoming dat het voorstel niet tijdig met de commissie is gedeeld. Ook het CDA worstelt 295 
met de vraag of de motie is afgedaan. Inhoudelijk is men wel tevreden, maar de motie 

verzocht om vóór 1 januari met een voorstel te komen over hoe de voorbereiding en 

besluitvorming binnen de MRA ingebed kan worden in de vergaderorde van de Staten en dat 

is niet gebeurd. Dit voorstel wil men graag alsnog ontvangen. De motie is dus niet afgedaan. 

De heer Pieterman (50plus) sluit zich aan bij de vorige spreker. 300 
Mevrouw Bezaan (PVV) beschouwt de motie als afgedaan. 

Gedeputeerde Van der Hoek meldt dat in de aanbiedingsbrief voldoende rekening wordt 

gehouden met het op voorhand delen met raden en Staten van specifieke besluitvorming in de 

MRA afgestemd op de vergaderorde van de raden en Staten. Een specifieke regeling voor de 

inpassing van de vergaderingen is niet noodzakelijk, aangezien dat gebeurt op basis van een 305 
vergaderschema welke processen door een extern bureau worden begeleid. Het tijdig 

aanbieden van documenten lijkt een kwestie van in de praktijk terugrekenen naar de 

behandeldatum door de Staten en raden. In de praktijk zal blijken of deze processen goed 

verlopen en of de stukken tijdig worden aangeboden om raden en de Staten in staat te stellen 

tot goede besluitvorming te komen. De MRA bewaakt dit proces en zorgt ervoor dat een 310 
goede afstemming plaatsvindt met de vergaderorde van de raden en Staten. Er wordt een 

evaluatie voorgesteld om dit proces te toetsen.  

De heer De Groot (D66) concludeert dat wanneer de stukken dus niet tijdig worden 

aangeboden, besluitvorming in de Staten wordt uitgesteld. 

Gedeputeerde Van der Hoek bevestigt dit. Dit staat ook letterlijk opgenomen in de brief. 315 
Wanneer de stukken tijdig worden aangeleverd, dan zal het besluitvormingsproces niet 

geblokkeerd worden.  

Mevrouw Lagerveld (VVD) vraagt of het college dit in een voorstel kan opnemen, want dit 

voorstel zou al voor 1 januari worden aangeboden, zoals in de motie vastgelegd. 

Gedeputeerde Van der Hoek meldt dat het voorstel en de volgorde is vertaald in de brief die 320 
voorligt. Hierin wordt concreet aangegeven hoe dit proces wordt vormgegeven. De MRA houdt 

rekening met de termijnen van de Staten en betrokken raden. Hij stelt voor nu in de praktijk 

te gaan starten, want dit proces is afdoende geborgd. Het lijkt niet noodzakelijk om hiervoor 

een aparte regeling in het leven te roepen. Met deze maatregelen wordt voldaan het hetgeen 

in de motie gevraagd is. In de stukken staat vermeld dat het MRA-bureau speciaal is opgezet 325 
om de raden en Staten goed te informeren, zoals door sessies te organiseren, een platform 

online te faciliteren en de stukken tijdig openbaar te maken en aan te geven wanneer welke 

vergaderingen plaatsvinden.  
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Mevrouw Van Rooij (PvdA) aarzelt ng. Zij wil graag een vergaderschema hebben met 

onderwerpen die in de MRA aan de orde komen en waarbij PS betrokken wordt. 330 
Mevrouw Keur (CDA) constateert dat het de tweede keer is dat het college de stukken op dit 

onderwerp niet tijdig aanlevert. Zij verzoek om een vergaderschema op te stellen, waarin zij 

kan zien wanneer de agendapunten van de MRA in PS aan de orde komen.  

Gedeputeerde Van der Hoek antwoordt dat het MRA-bureau de termijnen actief bewaakt en 

de raden en Staten tijdig informeert en optimaal bedient. Dit is in de brief toegezegd. 335 
Gevraagd zal worden een derglijk schema op te stellen.  

De voorzitter constateert na consultatie van de commissie dat de motie als afgedaan wordt 

beschouwd met inachtneming van de toezegging van gedeputeerde.  

 

5.b.  Duurzame energie: voorstel GS inzake CO2 monitoring 340 
Mevrouw Bezaan (PVV) kan zich niet vinden in het voorstel, aangezien het de vraag is of de 

uitstoot van CO2 van particulieren de oorzaak is van klimaatverandering. Na de 

presidentsverkiezingen lijkt de VS er weinig waarde meer aan te hechten. Zij stelt voor de 

700.000 euro aan de Noord-Hollandse economie te besteden in plaats van aan de registratie 

van CO2 ten faveure van de klimaatindustrie, want een van de uitgangspunten van de extra 345 
investeringsimpuls Noord-Holland was een bijdrage leveren aan de economische draagkracht 

en werkgelegenheid in Noord-Holland-Noord. Een andere suggestie is het investeren van dit 

geld in het perfectioneren van CO2-leidingen, CO2-productie en CO2-opslag in de kassenteelt. 

Daarmee komt het geld toch ten goede van CO2. Bovendien draagt Nederland minder dan 

0,5% bij aan de totale wereldwijde CO2-uitstoot en het aandeel van Noord-Holland is helemaal 350 
te verwaarlozen.    

Mevrouw Kocken (GL) vraagt waarom wel CO2 opslag moet worden gesubsidieerd, wanneer 

de PVV niet onderschrijft dat CO2 effect heeft op klimaatverandering.  

Mevrouw Bezaan (PVV) spreekt over een investering van 700.000 euro in de Noord-Hollandse 

economie en besteding hiervan aan opslag van CO2 wordt wel ondersteund. Nederland draagt 355 
minder dan 0,5% aan de totale CO2-productie bij en het deel van Noord-Holland is absoluut te 

verwaarlozen. Als men echt iets wil bereiken, dan zouden de centrales in China moeten 

worden gesloten en moet men in Nederland niet een industrie optuigen die van subsidies aan 

elkaar hangt, want de burgers moeten dit allemaal betalen.   

De heer Klein (CU/SGP) kan zich in grote lijnen vinden in de eerste twee onderdelen van het 360 
voorstel, maar het derde onderdeel vindt hij heel onverstandig. Het is niet zinvol om 400.000 

euro te besteden aan het berekenen van de CO2-uitstoot door de provinciale organisatie, want 

dit aandeel is te verwaarlozen. Hij stelt voor om het voorstel in twee delen op te splitsen, 

zodat apart over het zinnige en het minder zinnige deel kan worden besloten. Hij stelt voor 

om voortaan in elk collegevoorstel op te nemen wat de bijdrage is aan de CO2-uitstoot door 365 
de provincie en wat er is gedaan om die bijdrage zoveel mogelijk te verminderen. Het gaat om 

een common sense beschrijving van de afwegingen die zijn gemaakt bij het schrijven van het 

voorstel. Het effect kan dan op eenvoudige wijze meegenomen worden in de besluitvorming.  

Mevrouw Kocken (GL) sluit zich hierbij aan en ondersteunt het voorstel tot splitsing van het 

voorstel in twee delen. 370 
De heer Wiesehahn (VVD) vraagt of GL niet relevant vindt wat de provincie aan CO2-uitstoot.  

Mevrouw Kocken (GL) antwoordt dat men dat wel relevant vindt, maar zij geeft de voorkeur 

aan het opstellen van een CO2-begroting zoals voorgesteld in het klimaatvoorstel, waarin op 

alle terreinen de CO2-uitstoot duidelijk wordt. Zij is er niet voor om het grootste deel van het 

budget aan een heel klein onderdeel van de totale begroting te besteden. Dat is niet 375 
doelmatig. 

Mevrouw Boelhouwer (SP) is het eens met het voorstel.  

De heer Bouberg Wilson (ONH) meent dat als men niet in staat is om direct te sturen, men 

moet inzetten op indirect sturen door middel van gedragsverandering als instrument om tot 

CO2-reductie te komen. Deelt de gedeputeerde deze conclusie? 380 
Mevrouw Klaassen (D66) vraagt of er gemeenten zijn die rekenen op een deel van de 2,7 

miljoen euro ter ondersteuning van hun klimaatplannen. Het voorstel wordt ondersteund. 

Mevrouw Haagsma (CDA) benadrukt dat het van groot belang is dat deze maatregelen niet 

mogen leiden tot extra fte. Zij vraagt zich af hoe monitoring concreet kan bijdragen aan een 

verdere verduurzaming hetgeen uitgangspunt is van de EXIN-H gelden. Zij sluit zich aan bij de 385 
vraag van D66 en is voorstander van een integrale benadering.  

Mevrouw Doevendans (PvdA) steunt het voorstel. Wanneer men andere partijen oproept tot 

CO2-reductie, dan moet men zelf het goede voorbeeld geven. Het gaat niet alleen om 

administratie, maar om de vraag of de organisatie uiteindelijk volledig CO2-neutraal zal 

functioneren. 390 
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De heer Van Raan (PvdD) gaat ervan uit dat men op een zeker moment CO2 op dezelfde wijze 

gaat hanteren als de Euro. Daarom is dit een goede stap, want door dit voorstel is de 

organisatie al bekend met de berekeningswijze op het moment dat het echt actueel wordt. Hij 

vraagt de gedeputeerde contact op te nemen met wethouder Choho in Amsterdam die 

begonnen is met een pilot voor de beoordeling van de CO2-impact en beleidsvoornemens. Een 395 
voorbeeld van een gezamenlijk initiatief kan bijvoorbeeld elektrisch rijden in de provincie zijn. 

De heer Wiesehahn (VVD) steunt het voorstel. Hij verzoekt het college nauw aan te sluiten bij 

de tool die door het Rijk wordt ontwikkeld en de criteria die hierbij vastgesteld worden. Hij 

ondersteunt de opmerking van de PvdA om het goede voorbeeld te geven. Het huidige beleid 

en de energietransitie krijgen nu een CO2-monitor, waarmee resultaten getoetst kunnen 400 
worden. Dat wordt toegejuicht want het is een werkbaar voorstel en wellicht gaat het in de 

toekomst om een Euro-vergelijking zoals opgemerkt door de PvdD. Op vragen van de PvdD 

antwoordt de heer Wiesehahn dat hij een insteek top down ondersteund, want de grote 

doelstellingen worden nu op Europees niveau bepaald en die worden daarna doorvertaald 

naar het Rijk, die de tools gaat ontwikkelen die door lagere overheden overgenomen kunnen 405 
worden. Daarom is hij geen voorstander van aparte initiatieven en ontwikkelingen op 

gemeentelijk niveau. 

De heer Van Raan (PvdD) benadrukt dat het Rijk nu naar Amsterdam kijkt hoe zij die tools 

gaan ontwikkelen. Mocht het Rijk dit overnemen, is dat voldoende voor de provincie om niet 

zelf het wiel te gaan uitvinden? 410 
De heer Wiesehahn (VVD) ondersteunt het initiatief van het Rijk om tot een goede tool te 

komen en dat werk hoeft daarom niet door de provincie opnieuw gedaan te worden.  

Gedeputeerde Van der Hoek verzoekt de commissie aan te geven of zij het voorstel van de 

CU/SGP om de besluiten te splitsen, ondersteunt. Hij ziet geen mogelijkheid om nu de CO2-

begroting te integreren in het voorstel. Een van de punten uit het klimaatinitiatief is het 415 
onderzoek doen naar de eigen organisatie. Hij is daarom verbaasd dat er nu partijen zijn die 

voorstellen om dit nu weg te laten. De wettelijke verplichting ziet alleen op het gebouw en de 

mobiliteit van eigen werknemers, maar betreft niet de gehele organisatie. In het beleid wordt 

al ingezet op het bevorderen van gedragsverandering. Hij voorziet dat er extra 150.000 euro 

nodig is uit de EXIN H-gelden om de motie voor zonnepanelen op daken uit te kunnen voeren. 420 
Het is aan de Staten om de kaders bij te stellen of te wijzigen om de doelstellingen te 

bereiken in het kader van duurzame energie. De monitor wordt door het Rijk per provincie 

ontwikkeld, maar die gaat minder ver dan de monitoring die men zelf wil uitvoeren. Wel zal 

voorkomen worden dat zaken twee keer gedaan worden. Met het college van Amsterdam vindt 

regelmatig overleg plaats over diverse onderwerpen, zowel ambtelijk als bestuurlijk.  425 
Tweede termijn 

De heer Bouberg Wilson (ONH) heeft helemaal niet de indruk dat er door de provincie al 

indirect wordt gestuurd. Voor gedragsverandering is een veel langere termijn noodzakelijk. 

De motie is oorspronkelijk veel breder van opzet, want men wil een algemene doelstelling 

realiseren waarvan de CO2-monitor een beperkt stukje vormt. Dit is wel nodig maar is lang 430 
niet voldoende, want monitoring ziet niet op het verlagen van de CO2. Er is daarom sprake 

van urgentie op het bereiken van gedragsverandering, want daar is nog het nodige te doen. 

Mevrouw Boelhouwer (SP) ondersteunt het voorstel om het onderwerp te splitsen. 

Mevrouw Haagsma (CDA) is geen voorstander van splitsing. Wat het CDA betreft worden de 

kaders niet gewijzigd, maar wordt er een uitzondering gemaakt voor deze regeling en voor de 435 
zonnepanelen op daken. 

Mevrouw Klaassen (D66) is geen voorstander van splitsing. Het komt ten goede aan de 

geloofwaardigheid wanneer men hier de eerste stap zet en het is ook een goede oefening.   

Mevrouw Doevendans (PvdA) sluit zich hierbij aan. Het is wel goed om te blijven monitoren 

wat de provincie onderneemt en of men inderdaad CO2-neutraal wordt. Het is van belang dat 440 
de provincie eerst zelf het goede voorbeeld geeft.  

Gedeputeerde Van der Hoek is het eens met ONH. In het energietransitieprogramma worden 

maatregelen genomen om CO2 te verlagen, dus daar is de inzet zeker op gericht, direct en 

indirect. Nu gaat het om de meting van de effecten.   

De voorzitter meldt dat de input van de commissie door GS in een voordracht wordt 445 
opgenomen die voorgelegd zal worden aan de commissie. Een splitsing kan eventueel 

afgedwongen worden met een amendement.  

 

6.  Rondvraag portefeuille dhr. Van der Hoek 

 450 
Er is geen rondvraag.  
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7.   B-agenda Economie, Toerisme en Recreatie, Internationale Marketing en 

Acquisitie, Sponsoring en Subsidies Algemeen  

 455 
7.a.  Brief GS inzake samenwerkingsovereenkomst en jaarprogramma 2017 De Kop Werkt 

De heer Hietbrink (GL) geeft aan de gemeenten en het college complimenten voor het 

ambitieuze document, waarin veel belangrijke projecten voor behoud en versterking van de 

leefbaarheid in de Kop worden voorgesteld. Het aansluiten bij regionale projecten wordt van 

harte ondersteund, dat is de kracht van het document. Er wordt een brede lijst met projecten 460 
voorgelegd, daarom moet er meer gefocust worden op het provinciale belang van projecten. 

Kunnen er ook projecten afvallen of wordt elke project van de regio ondersteund en 

gecofinancierd? Voor zover sprake is van focus, is dat voor een belangrijk deel de verkeerde, 

want de vraag is of duurzaamheid een rol in de overeenkomst en het beoordelingskader 

speelt. In de samenwerkingsovereenkomst komt het woord niet voor en in het toetsingskader 465 
enkel aan het einde als een soort slotopmerking. Bij een dergelijk groot bedrag dient er meer 

focus te worden gelegd op het gebied van duurzaamheid. Dit dient daarom te worden 

toegevoegd aan het toetsingskader. Hij is blij met de toezegging van de gedeputeerde dat de 

overeenkomst wordt aangepast met het oog op de betrokkenheid van de Staten in hun 

adviserende rol. De stuurgroep krijgt in de overeenkomst bevoegdheden om zaken 470 
tussentijds te wijzigen, maar in de samenwerkingsovereenkomst krijgt de stuurgroep onder 

punt 8 op pagina 5 ook de bevoegdheid om er projecten uit te halen en door andere te 

vervangen. Dat gaat vrij ver. Hij verzoekt punt 8 zodanig aan te passen dat een keer per jaar 

een programma wordt voorgelegd, waarin voorstellen worden gedaan om projecten eruit te 

halen of te vervangen. De gemeente stelt nu al 15 miljoen euro beschikbaar en de Staten ruim 475 
7 miljoen euro. Het college stelt voor later een aanvullend bedrag beschikbaar te stellen zodat 

er totaal 15 miljoen euro wordt geïnvesteerd, maar de overeenkomst zal nu ondertekend 

worden, dus dat is lang voordat het tweede bedrag is goedgekeurd. Dat is een vreemde 

volgorde. Hij stelt daarom voor om nu een overeenkomst te tekenen voor het bedrag van 7 

miljoen euro of in een later stadium voor het totale bedrag. 480 
Mevrouw Van Rooij (PvdA) is blij met deze samenwerkingsovereenkomst, waarmee een flinke 

impuls aan de regio wordt gegeven. Zij verzoekt de verwachte resultaten meer SMART te 

formuleren en concrete cijfers te noemen, want nu is dit te vrijblijvend. Met concrete cijfers 

kunnen de resultaten achteraf getoetst worden. Zij vraagt hoe de gedeputeerde de 

betrokkenheid van meerdere Statencommissies bij dit onderwerp gaat organiseren. Er moet 485 
meer duurzaamheid aan het programma toegevoegd worden, zoals voorgesteld door GL. Zij 

vraagt zich af wat de gevolgen zijn van het nu al ondertekenen van de overeenkomst en wat 

dat betekent voor de uitvoering van het programma wanneer de tweede financiering over twee 

jaar niet kan worden vrijgegeven. 

Mevrouw Bezaan (PVV) constateert dat er op dit moment geen evaluatie voorzien is, maar 490 
indien gewenst of wanneer er aanleiding voor is, kan hierom gevraagd worden. Waarom blijft 

de toets op doelmatigheid en doeltreffendheid van ondergeschikt belang? De PVV is er 

voorstander van om op voorhand een evaluatie en monitoring op te nemen. Hiervoor wordt 

verwezen naar de aanbevelingen van dezelfde strekking van de Randstedelijke Noordelijke 

rekenkamer in 2012 voor het Waddenfonds. De projecten worden vooraf beoordeeld op 495 
kwalitatieve criteria en basisvoorwaarden, maar wordt ook getoetst in hoeverre een project 

effectief geweest is? Met het oog op het opheffen van de verwachte mismatch tussen vraag en 

aanbod op de arbeidsmarkt in 2020, wordt gevraagd hoe realistisch een verwachte stijging 

van het bruto regionaal product van 15,8 miljard in 2010 naar 18,2 miljard euro in 2020 is. 

Hoe realistisch is een stijging van meer dan 15% van het BRP in een krimp- en anticipeer-regio? 500 
Hoe worden de resultaten van stijgend toerisme en verblijfsduur in de regio gemeten? Wordt 

er eerst een nulmeting uitgevoerd? Voorgesteld wordt om aan het projectformat toe te voegen 

hoe het resultaat wordt getoetst op effectiviteit. Hoe wordt vertraging in de uitvoering van 

projecten ondervangen? Zij stelt voor een sanctiebepaling op te nemen voor overschrijding 

van termijnen als prikkel om vertraging van deze gesubsidieerde projecten te voorkomen, 505 
analoog aan de procedure bij het Waddenfonds. Er wordt gesteld dat geen dubbele subsidies 

worden verleend, maar hierop kan een uitzondering worden gemaakt vanwege het 

vliegwieleffect. Voorgesteld wordt om niet bij te dragen aan projecten die dubbel of gestapeld 

gefinancierd worden. Dit artikel dient geschrapt te worden. 

De heer Wiesehahn (VVD) is enthousiast over het voorstel, want het is belangrijk om de 510 
leefbaarheid te vergroten, de economische sector te stimuleren en meer toeristen aan te 

trekken. De verantwoording van de financiering van de projecten vinden plaats in de 

jaarrekeningen van de gemeenten. Wordt over de investering door de provincie van 15 miljoen 

euro apart gerapporteerd of wordt dit betrokken in de jaarrekeningen van gemeenten? Hij 
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verzoekt een toelichting op de stemverhoudingen in de stuurgroep, want alle partijen hebben 515 
nu één stem, terwijl de provincie de helft van het budget levert. Het gaat hierbij specifiek om 

sturing door de provincie en meer invloed op besluitvorming over met name de regionale 

samenhang van de projecten om een impuls te geven aan de aantrekkelijkheid van het gehele 

gebied. Versnippering van projecten die niet ten goede komen aan het gehele gebied, moet 

voorkomen worden.  520 
De heer Hietbrink (GL) meldt dat bij unanimiteit wordt besloten, dus elke partij in de 

stuurgroep heeft een vetorecht.  

De heer Wiesehahn (VVD) bedankt voor deze informatie. Hij vraagt hoe de verhouding ligt 

tussen het doel van projecten en het bedrag dat hiervoor gereserveerd wordt. De VVD 

benadrukt dat er concrete resultaten geboekt moeten worden met deze projecten. Wat gaat 525 
een concept als ‘identity matching’ de Noord-Hollander opleveren of het 

Noordzeekustprogramma voor het versterken van het toeristisch recreatieve aanbod? Dat 

geldt ook voor de uitbreiding van rustpunten op het regionale wandelroutenetwerk. Wat moet 

men zich hier concreet bij voorstellen?  

De heer Pieterman (50plus) sluit zich aan bij de complimenten voor het goede voorstel. De 530 
cofinanciering door gemeenten is van groot belang en als een gemeente daartoe niet bereid 

is, dan moet de provincie besluiten geen geld te verstrekken. Het programma aansluiting 

onderwijs op arbeidsmarkt wordt ondersteund, mits ook de ouderen als doelgroep worden 

meegenomen. Men sluit aan bij het verzoek om duurzaamheid vaker te noemen en op te 

nemen en er moet goed teruggekoppeld worden over de bereikte resultaten. 535 
De heer Bakker (D66) is blij met de snelheid waarmee de uitvoeringsgerede projecten zijn 

geconcretiseerd. Een groot deel betreft projecten voor het opknappen van de regio en het 

toevoegen van nieuwe infrastructurele elementen, zoals het verbeteren van dorpskernen en 

nieuwe vaar-, weg- en fietsverbindingen. Maar de vraag is of hier een programma zoals De 

Kop werkt voor nodig is en of hier de extra impuls voor bedoeld is. Wanneer hoort een project 540 
in het programma thuis en is er financiering voor nodig en wanneer gaat het om reguliere 

projecten die in de PMI zitten? Dit programma moet voor een extra eenmalige impuls voor de 

Kop zorgen om een vliegwieleffect naar de toekomst te realiseren. Reguliere zaken horen 

hierin niet thuis. Alternatieve projecten zijn bijvoorbeeld duurzaamheid, innovatie en 

ondernemerschap en de glasvezelinfrastructuur. Hij verzoekt hierop een reactie van de 545 
gedeputeerde. Voordat de tweede tranche van de financiering wordt goedgekeurd, dient in 

een vroeger stadium kaderstellend gekeken te worden naar de aard van de projecten om te 

garanderen dat er een echte impuls aan de Kop wordt gegeven.  

De heer Wiesehahn (VVD) meldt dat in de stukken vermeld staat dat bij elk project het aspect 

duurzaamheid betrokken wordt als integraal onderdeel van het beleid.  Of bedoelt D66 een 550 
specifieke investering in een duurzaam concept? 

De heer Bakker (D66) sluit zich hierbij aan, men is het met elkaar eens, maar het gaat erom 

dat dubbelingen voorkomen worden. Duurzaamheid moet een voorwaarde zijn. 

De heer Hietbrink (GL) gaat ervan uit dat er geen tweede ronde van projecten volgt, deze 

staan allemaal vermeld in het boekwerk. Er wordt vanavond enkel besloten over de eerste 555 
tranche en daarom moeten duurzaamheid en het provinciale belang beter geborgd worden 

omdat hiervoor op een later moment geen nieuwe kans meer is Wat gebeurt er met deze 

projecten wanneer te zijner tijd besloten wordt om de tweede tranche niet beschikbaar te 

stellen? 

De heer Bakker (D66) vindt dat het provinciale belang sowieso geborgd moet zijn. Over de 560 
tweede tranche van de financiering moet nog besloten worden en dat moment kan door PS 

breder naar de typologie van de projecten gekeken worden. Hij vraagt een nadere toelichting 

van de gedeputeerde op het beslismoment en waarover dan nog besloten kan worden.  

Mevrouw Haagsma (CDA) is heel positief over de inzet van de vier gemeenten, want nu ligt er 

een plan voor met als hoofddoelstelling het verbeteren van het woon-, werk en leefklimaat. De 565 
samenwerking tussen gemeenten en provincie loopt goed en daar is men heel blij mee. Het 

CDA vindt dat de provincie aan de gemeenten vertrouwen dient te geven en niet alles moet 

willen controleren. Een evaluatie is een goede toevoeging. Het moet voor de gemeenten 

duidelijk zijn dat het nu gaat om een bedrag van 7,3 miljoen euro en dat over de tweede 

tranche nader besloten moet worden, hoewel de intentie hiertoe wel aanwezig is.  570 
Mevrouw Boelhouwer (SP) sluit zich aan bij GL ten aanzien van de financiën. Het is beter om 

de overeenkomst vast te stellen en te ondertekenen waarmee het bedrag van 7,3 miljoen euro 

beschikbaar wordt gesteld. Qua resultaten en effectmetingen sluit men zich aan bij 

voorgaande sprekers. Eind december 2016 is besloten CultureBase niet te faciliteren met 

100.000 euro, terwijl die activiteiten juist gericht zijn op destinatiemarketing. Misschien was 575 
het mogelijk geweest dit in dit plan op te nemen.  
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De heer Bouberg Wilson (ONH) vraagt de gedeputeerde om een toets in te bouwen voor 

controle van de inzet en effectiviteit van de financiën. Men moet zich geen zorgen maken over 

eventuele dubbelingen, want het is een unieke situatie dat gemeenten voor 50% bijbetalen aan 

provinciale doelstellingen. 580 
De heer Klein (CU/SGP) sluit zich aan bij de positieve opmerkingen van de PvdA. Analoog aan 

de opmerking van GL over duurzaamheid, wordt eenzelfde opmerking gemaakt over de 

maatschappelijke effecten, want die zijn ook weinig concreet. 

De heer Van Raan (PvdD) ziet te weinig terug in het voorstel over duurzaamheid en circulaire 

economie. Een aantal projecten is wel gericht op duurzaamheid, maar over het algemeen 585 
komt het onvoldoende aan bod. De gedeputeerde wordt verzocht duurzaamheid en circulaire 

economie te integreren in de tekst. 

Gedeputeerde Bond bedankt voor alle complimenten en zal die doorgeven aan de regio en de 

ambtelijke ondersteuning. Vier gemeenten hebben veel input geleverd met projecten 

waarvoor de gemeentelijke investeringen van 15 miljoen euro in een keer worden ingezet. Hij 590 
zegt toe alsnog een slag te maken bij de verwerking van het aspect duurzaamheid in de tekst. 

Dat geldt ook voor de controlerende rol van PS. Los van het jaarplan dat aan PS wordt 

voorgelegd, zal ook een jaarverslag worden opgesteld, waarin wordt aangegeven hoe het geld 

wordt besteed. Er wordt nu besloten over de eerste tranche voor de eerste twee jaar, maar 

over de tweede tranche moeten PS nog een besluit nemen. Met de vier onderdelen waar in de 595 
regionale economie kansen liggen, is duidelijk een focus aangebracht. Elke partij aan tafel 

heeft vetorecht en er moet sprake zijn van unanieme besluitvorming in de stuurgroep over de 

projecten. Er kunnen inderdaad projecten afvallen en door de regio vervangen worden door 

andere en nieuwe projecten, zodat de grens van 30 miljoen euro toch bereikt wordt, 

gekoppeld aan de vier speerpunten. In het jaarplan komen deze wijzigingen qua projecten 600 
naar voren. Voor bepaalde projecten zal het geld uit het Waddenfonds ingezet worden, maar 

er zal geen sprake zijn van dubbelingen. De projecten worden gekoppeld aan het grote 

programma van DMO van het ontwikkelingsbedrijf, waarmee slim gebruik gemaakt wordt van 

de bestaande structuur met een extra toevoeging voor de Kop. De gedeputeerde wil het 

initiatief bij de regio laten en daarom is hij geen voorstander van aanpassing van artikel 8, 605 
want daarmee wordt de drive er juist uitgehaald. Hierdoor wordt de rol van de provincie te 

groot. Juridisch is dit getoetst en dat blijkt mogelijk te zijn. Het onderwerp raakt meerdere 

commissies, maar het wordt enkel in de commissie EEB besproken en daarvoor zullen 

meerdere gedeputeerden aanwezig zijn. Er is ruimte beschikbaar om tussentijds met 

projecten te stoppen, hiervoor wordt verwezen naar artikel 10. De mismatch tussen vraag en 610 
aanbod van personeel heeft als gevolg dat er op dit moment al te weinig personeel 

beschikbaar is. Daarom is deze doelstelling zo scherp geformuleerd. De 

accountantsverklaring is het eindoordeel, maar in de fase daaraan voorafgaand wordt controle 

door gemeenteraden en PS uitgevoerd. Dat betekent een dubbele controle op de inhoudelijke 

toets. De provincie zit ambtelijk en bestuurlijk aan tafel bij de projecten. De gemeenten 615 
hebben totaal 15 miljoen euro begroot, maar de provincie heeft dat nog niet gedaan. Hier 

houdt men een vinger aan de pols. Het arbeidsmarktdeel betreft alle doelgroepen in de volle 

breedte, dus ook ouderen. Een onderzoek vanuit De Kop Werkt kan leiden tot een PMI-

aanvraag. Dit fonds maakt het mogelijk voor de regio om een dergelijke aanvraag sneller voor 

te bereiden. Het Waddenfonds en dit programma kunnen eenvoudig gecombineerd worden.  620 
Tweede termijn 

De heer Bouberg Wilson (ONH) heeft gevraagd om een toezegging voor controle op de 

effectiviteit van de inzet van de middelen. 

Mevrouw Van Rooij (PvdA) wil flexibiliteit behouden bij de jaarprogramma’s, zodat recht kan 

worden gedaan aan actuele ontwikkelingen. De regio dient dit zelf te bepalen. 625 
De heer Hietbrink (GL) verzoekt de gedeputeerde concreet aan te geven hoe hij 

duurzaamheid in het programma gaat integreren. Daarbij hoort het verzoek PS te informeren 

over wijzigingen in documenten. 

De heer Bakker (D66) verzoekt PS meer te betrekken bij de afweging van projecten in het 

kader van ondersteuning van het regionale belang.  630 
Gedeputeerde Bond is het ermee eens dat er vertrouwen moet worden geboden aan de regio. 

Het gaat om een behoorlijke impuls voor de regio, maar of deze eenmalig is, is nog niet 

bekend. Eerst moet dit bedrag van ruim 7 miljoen euro in de komende drie jaar ingezet 

worden ter versterking van de regionale economie. De gehele tekst wordt nagelopen op het 

duurzaamheidsaspect en de aangepaste tekst zal opnieuw voorgelegd worden aan PS. Er is 635 
reeds voldoende flexibiliteit in het programma opgenomen, zodat er snel kan worden 

gereageerd op nieuwe ontwikkelingen. De effectiviteit wordt verantwoord in het jaarverslag, 
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dat samen met het jaarplan en de begroting de toetsingskaders voor PS vormt. Op onderdelen 

zal het maatschappelijke effect worden meegenomen.  

 640 
7.b.  Brief GS inzake consultatie over Distriport 

De voorzitter benadrukt dat dit onderwerp wordt behandeld volgens de nieuwe werkwijze. Hij 

geeft het woord aan mevrouw Wood die gaat inspreken. 

 

Mevrouw Wood van de ‘Stichting Berkhout is boos’ spreekt in. Geachte leden van Provinciale 645 
Staten, straks zal ik u een vraag stellen die u niet wilt horen. Maar allereerst: wij zijn uiteraard 

blij, heel blij als u besluit dat Distriport definitief uit de planning gaat. Deze kwestie heeft 

meer dan twaalf jaar voortgesleept. Uiteindelijk spreken toch de feiten en de cijfers, niet de 

deals en de belangen. De aanvullende vraag die nu voorligt is: wat te doen met de grond? 

Uiteraard zien wij veel liever een zonneweide dan een asfaltcentrale. Maar is een zonneweide 650 
wel het meest optimale gebruik van deze uitstekende agrarische grond? Nee, natuurlijk niet. 

Het gaat ook eigenlijk niet om de vraag ‘wel of geen zonneweide’. Het gaat om de vraag: wat 

doen we met de laatste restjes van de Distriport-corruptie? De provincie heeft schoon schip 

gemaakt. Veel is uitgezocht, hoewel dat wat ons betreft nog wel dieper had gemogen. De 

rechtszaak met de twee ontwikkelaars over de eigendom van de gronden loopt nog. Na de 655 
recente uitspraak van de Hoge Raad over de rol van de commanditaire vennoten lijkt het 

vermoedelijk lastig om de bedrijven van Zeeman en Ooms hoofdelijk aansprakelijk te stellen. 

Die afwikkeling gaat ongetwijfeld nog lang duren. Maar bij de andere overheidspartner die bij 

Distriport betrokken was, de gemeente Koggenland, is niets uitgezocht. Enkele bestuurders 

zijn stilletjes via de zijdeur verdwenen, maar er is geen openheid van zaken gegeven. 660 
Koggenland beweert in het openbaar dat ze geen enkele verantwoordelijkheid heeft en geen 

enkel risico loopt rond Distriport. Dat is niet zo. Zo is er bijvoorbeeld de verklaring die 

wethouder Wijnker in 2007 tekende. Daardoor zit Koggenland met handen en voeten 

gebonden aan de twee ontwikkelaars. Koggenland verklaarde te zullen meewerken aan de 

realisatie van Distriport. Koggenland heeft zich verplicht de grond te onteigenen - mogelijk 665 
zelfs van u. En Koggenland mag alleen met Zeeman en Ooms een exploitatieplan maken voor 

deze grond. Daar staat een handtekening onder. De ontwikkelaars hadden gepland zo’n 9,5 

miljoen te verdienen met Distriport. Zij laten de toezeggingen van Koggenland niet zomaar 

lopen. Koggenland staat dus onder druk van de ontwikkelaars. Dat blijkt ook uit de feiten. 

Gemeenteambtenaren ontkenden voor de bestuursrechter glashard het bestaan van deze 670 
verklaring, maar door een Wob-verzoek bij de provincie kwam het uiteindelijk boven water. 

Pas na druk vanuit GS heeft Koggenland Bibob-beleid ingevoerd, maar het aanbod van de 

Commissaris om dat ambtelijk te helpen verwerken, sloeg Koggenland af. In een brief aan uw 

Staten maande Koggenland nog in februari 2015 tot het ‘voortvarend aanpakken’ van 

Distriport. En dat terwijl onderzoek dat door de gemeente zelf was geïnitieerd, aangaf dat er 675 
geen enkele behoefte was aan Distriport. Kortom: de hete adem van de ontwikkelaars zit de 

gemeente al vele jaren in de nek. Wat betekent dit nu voor de zonneweide-keuze waarover u 

moet beslissen? Het is van belang om te beseffen dat Koggenland in de tang zit en dat zij wel 

een bedrijventerrein moet maken.  Koggenland echter ontkent alles. Dat is zorgelijk. Toen wij 

signaleerden dat Bibob in Koggenland in de ijskast ging, werden wij door de burgemeester 680 
van leugens beschuldigd. De gemeenteraad van Koggenland ontbreekt het aan kritisch 

vermogen. De voormalige fractievoorzitters die vonden dat de wet in Koggenland niet 

gehandhaafd hoefde te worden, zijn nu zelf wethouders geworden. En ook de lokale pers laat 

het lopen, zij spreekt de bestuurders naar de mond. Een voorbeeld: het FD meldde destijds: 

‘geheime deal spekt vastgoedduo’, maar de lokale pers stelde dat de side letter slechts een 685 
‘legitiem contract’ was. Maar er is nog iets en nu kom ik aan de vraag die u niet wilt horen. De 

commissie Schoon Schip wilde niet ingaan op deze vraag, omdat het ‘politiek’ was. Daarom 

leg ik hem aan u voor, want u gaat over die politiek. ‘Waarom heeft u als PS ervoor gezorgd 

dat het risico van de terugbetaling van de staatssteun en bijbehorende boete voor de 

Distriport-constructie bij de inwoners van Koggenland kwam te liggen?’ U realiseert zich dat 690 
waarschijnlijk niet, maar als Staten heeft u dit in juni 2008 besloten. U heeft als Staten toen 

besluiten genomen waarvan u de reikwijdte vermoedelijk niet overzag. Geheime stukken, 

verschillende documenten en behandeld in verschillende commissies, met als gevolg: een 

briljante constructie voor een paar ‘bevriende’ ontwikkelaars. Het risico bestaat dat dit nu 

opnieuw gebeurt. Dat u een besluit neemt over de bestemming van Distriport terwijl u niet 695 
weet welk lijken er nog liggen in de kast in Koggenland. Zelfs het huidige bestemmingsplan 

ongemoeid laten geeft risico’s voor Koggenland. Daarom vragen wij u: zorg dat alle 

informatie over Distriport boven water komt. Ook welke afspraken en verbintenissen - geheim 

en niet-geheim - Koggenland heeft. En alleen u als Staten kunt dat doen. Wij kunnen het niet. 
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De gemeenteraad doet het niet, de bestuursrechter krijgt het niet en de lokale pers ligt aan de 700 
leiband. De belangrijkste les van Distriport is: transparantie. Laat dat ook in deze slotfase 

leidend zijn. Zorg dat alle informatie boven water komt. Pas daarna kunt u in alle openheid 

beslissen of een zonneweide wel of geen goede keuze is op deze plaats en onder welke 

bestemming. Dank voor uw aandacht.  

De heer Hietbrink (GL) meldt dat PS niet besluiten over de bestemming van de grond, alleen 705 
of men het ermee eens is dit terrein van de planningslijst te halen. De gemeente besluit 

uiteindelijk over de bestemming.  

Mevrouw Wood heeft dit wel zo begrepen. Er zouden drie keuzes zijn, namelijk of het blijft 

een bedrijventerrein, een bedrijventerrein met zonneweide of het wordt helemaal agrarisch. 

De heer Van Liere (PvdD) merkt op dat wanneer de geheime constructies bij de gemeente 710 
Koggenland liggen, PS daar geen uitspraak over kunnen doen, tenzij het gaat over 

overeenkomsten met de provincie.  

Mevrouw Wood stelt voor een mini-enquête te organiseren om betrokkenen onder ede te 

horen. 

Mevrouw Keur (CDA) meldt dat het om een consultatie van PS gaat met de vraag of optie b 715 
van de drie opties acceptabel is. PS nemen hier geen besluiten over. 

Gedeputeerde Bond geeft een kort overzicht van de geschiedenis van dit dossier vanuit de rol 

van de provincie, mede ten behoeve van de nieuwe Statenleden. In 2008 heeft de provincie 

met de projectontwikkelaars De Peyler en Zeeman afspraken gemaakt over de ontwikkeling 

van een bedrijventerrein aan de Jaagweg bij Avenhorn. De Peyler en Zeeman heten nu Ooms 720 
en Zeeman. Waar in de stukken wordt gesproken over Distriport c.s., dan gaat het over deze 

twee bedrijven. Het was nooit de bedoeling van de provincie om de gronden zelf te 

ontwikkelen, de afspraak met Distriport c.s. was dat de provincie de gronden zou kopen en 

zou doorverkopen aan Distriport c.s. Deze werkwijze zou een belastingvoordeel opleveren, 

dat vervolgens weer ingezet kon worden in het project. Daarmee konden de ambities op het 725 
gebied van onder andere duurzaamheid en natuur, maar ook een afdracht aan de 

Westfrisiaweg gerealiseerd worden. De afspraken zoals vastgelegd in de 

grondverkoopovereenkomst, zijn door Distriport c.s. niet nagekomen, wat heeft geleid tot 

aanzienlijke schade voor de provincie. De provincie heeft in 2011 besloten om de 

grondverkoopovereenkomst te ontbinden. Daarop hebben Distriport c.s. een rechtszaak 730 
aangespannen en tot op de dag van vandaag is men met hen in rechtszaken verwikkeld. In 

juni 2016 heeft de provincie een schadeclaim ingediend van 27,8 miljoen euro exclusief rente.  

Tot nu heeft de provincie steeds gelijk gekregen van de rechters. Ook de Hoge Raad heeft 

n.a.v. de cassatie de provincie op 4 november 2016 op alle punten in het gelijk gesteld. Alleen 

het punt van hoofdelijke aansprakelijkheid van Zeeman en De Peyler heeft de Hoge Raad ‘ter 735 
behandeling en beslissing’ terugverwezen naar het Gerechtshof Den Haag.  Deze procedure is 

daar vorige week gestart en kan nog maanden gaan duren. In eerste instantie wilden GS 

wachten met een besluit over de toekomst van het terrein Distriport totdat de rechtszaken 

waren afgerond. Omdat het einde daarvan nog niet in zicht is en zowel de regio als PS 

duidelijkheid nodig hebben over het bedrijventerreinareaal, hebben GS aan PS laten weten een 740 
voorkeur te hebben voor het volledig schrappen uit de provinciale planningsopgave voor 

werklocaties en alle provinciale grond die bestemd was voor Distriport te willen verkopen. 

Belangrijke overweging daarbij is het overaanbod aan plannen voor bedrijventerreinen in 

West-Friesland. De provincie hoopt zo een signaal af te geven aan de regiogemeenten om ook 

kritisch naar plannen te kijken waar zij zelf grondbelangen bij hebben. De provincie zal de 745 
gronden langs de Jaagweg te koop aanbieden. Deze keuze betekent voor de provincie een 

aanzienlijke kostenpost van in ieder geval het verschil tussen de aankoopwaarde (23,5 

miljoen euro) en de uiteindelijke verkoopwaarde. Daarnaast zijn er andere kostenposten 

(rente, juridische kosten, personeels- en proceskosten) te noemen. Eén van de mogelijkheden 

is dat de gronden gebruikt worden voor de aanleg van een zonnepark. Mocht daar 750 
belangstelling voor zijn, zal de provincie er, samen met de gemeente Koggenland, alles aan 

doen om dat ruimtelijk mogelijk te maken. Uiteraard moet daar nog het nodige onderzoek 

voor verricht worden en zal de omgeving daar op een passende wijze bij betrokken worden. 

Hiervoor moet nog het nodige onderzocht worden, vooral als het gaat om het zonnepark, 

maar zij zijn blij met het voornemen van GS om Distriport uit de markt te nemen en zij 755 
werken graag mee aan het onderzoek naar de mogelijkheden voor een zonnepark. Deze 

informatie zal voorgelegd worden aan PS. Aan PS wordt nu concreet gevraagd om aan te 

geven wat PS vinden van het voornemen van GS om Distriport uit de markt te nemen als 

regulier bedrijventerrein. GS zal daarna pas een definitief besluit nemen.  
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De heer De Groot (D66) vraagt of de claim van de provincie gelijk is aan de geleden schade. 760 
Wanneer de provincie in het gelijk wordt gesteld, komt men dan uit op break even wanneer de 

bestemming weer agrarisch wordt? 

Gedeputeerde Bond antwoordt dat 27,8 miljoen euro exclusief rente het verschil is tussen de 

aanschaf van landbouwgrond en de waarde van bedrijventerrein. Dit bedrag wordt geclaimd in 

de rechtszaak. Vorig jaar is een afwaardering doorgevoerd in opdracht van de accountant. Dat 765 
is een technische boekhoudkundige boeking en ook in de risicoparagraaf is een bedrag 

opgenomen. 

Mevrouw Boelhouwer (SP) ondersteunt optie b. In 2007 werd door de toenmalige 

gedeputeerde aangegeven dat er geen enkel risico bestond en nu blijkt de provincie voor 28 

miljoen euro toe te leggen op het geheel. Die belastingdeal lijkt ook een beetje op gesjoemel. 770 
De heer Hietbrink (GL) is blij met het uit de planning nemen van Distriport, want daarom 

heeft GL al meerdere malen gevraagd. Wat is het verschil tussen optie b en optie c? Waarom is 

het nu juridisch wel mogelijk om het terrein te schrappen? 

De heer Van Liere (PvdD) is blij met het uit de planning halen van Distriport. Met optie b en 

een zonnepark kan ook de natuuropgave gehandhaafd blijven, hoewel de bedrijfsbestemming 775 
gehandhaafd moet blijven vanwege het strenge provinciale regelkader. 

De heer Pieterman (50plus) steunt het voornemen om het terrein uit de planning te nemen. 

De heer Klein (CU/SGP) sluit zich hierbij aan. De voorkeur gaat uit naar optie c, want dat biedt 

optimale duidelijkheid en optie b houdt nog veel open en dan blijft er een risico bestaan 

omdat de bestemming gehandhaafd blijft. 780 
Mevrouw Keur (CDA) stemt in met optie b, het schrappen van het terrein. Zijn GS voornemens 

om het gehele bedrijventerrein te schrappen? Hopelijk gaat het terrein alsnog geld opleveren. 

Er moet nu een andere bestemming worden gezocht, zoals een tijdelijk zonnepark. Worden er 

ook andere mogelijkheden onderzocht in het kader van de verkenning van optie b? Alle 

scenario’s en risico’s van het handhaven van de bestemming bedrijventerrein moeten 785 
gedetailleerd in beeld gebracht worden, want ook na twintig jaar kan in optie b. het 

bedrijventerrein weer worden gebruikt. Het college wordt verzocht PS opnieuw te consulteren 

na afronding van het onderzoek en alvorens er nieuwe stappen worden genomen.  

De heer De Groot (D66) ziet graag voorstellen tegemoet voor alternatieve bestemmingen. 

Mevrouw Van Rooij (PvdA) ondersteunt het voorstel van GS en het uitvoeren van verkenningen 790 
naar een herbestemming van het terrein.  

Mevrouw Lagerveld (VVD) ondersteunt het voorstel van GS. Twee vragen. Wat zijn de 

consequenties als men eerst wacht op de uitkomst van de juridische procedures? Hoe hoog is 

het verlies als gekozen wordt voor optie b, 23 miljoen euro?  

De heer Bouberg Wilson (ONH) ondersteunt optie b. 795 
Gedeputeerde Bond meldt dat twee juridische adviezen bevestigen dat dit voorstel geen risico 

oplevert voor de claim van 27,8 miljoen euro. Dat heeft ook te maken met de fase waarin het 

dossier zich bevindt na de terugverwijzing door de Hoge Raad naar het Gerechtshof. Er moet 

nog onderzoek gedaan worden naar het risico dat indien er nu een zonnepark aangelegd 

wordt, de bestemming bedrijventerrein ook over twintig jaar nog geldig is. Als dat zo is, dan 800 
zal gekozen worden voor een agrarische bestemming, want dit risico moet volledig 

geëlimineerd worden. Ook de West-Friese gemeenten stellen deze eis, anders tekenen zij het 

convenant niet. Na dit onderzoek en overleg met de gemeente zal het dossier opnieuw 

voorgelegd worden in deze commissie of in de commissie RO, mede vanwege de juridische 

consequenties. Het juridische verschil tussen optie b. en c. zit in de eindbestemming. Het 805 
antwoord op de twee vragen van het CDA, zijn GS voornemens om het gehele bedrijventerrein 

te schrappen? Worden er ook andere mogelijkheden onderzocht in het kader van de 

verkenning van optie b? behalve een zonnepark, is bevestigend. 

 

7.c.  Presentatie jaarplan 2017 Stichting Pallas, dhr. Van der Lugt, directeur Stichting Pallas 810 
De heer Van der Lugt geeft een toelichting aan de hand van een presentatie. De opdracht van 

Pallas is een ontwerp opstellen, een aanbestedingsprocedure volgen, alle vergunningen 

aanvragen en een businesscase opstellen om private financiering uit de markt aan te trekken. 

Voor de feitelijke informatie wordt verwezen naar de bijgevoegde sheets. 

 815 
De commissie heeft de volgende vragen: 

De heer Wiesehahn (VVD) vraagt hoe groot de kans is om de businesscase rond te krijgen en 

of er voldoende belangstelling bestaat bij de private markt. Wat zijn de consequenties voor de 

businesscase van de wijziging van technische eisen van de bouwbedrijven in het kader van het 

toekomstige aanbod? Hoe is de stand van zaken van industriële isotopen? Deze is namelijk 820 
niet genoemd in de presentatie. 
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De heer Van der Lugt meldt dat industriële isotopen voor 2017 op de planning staan. Het is 

een relatief klein deel van de totale business. De business van NRG zal gecontinueerd worden, 

maar dit jaar hoopt men dit segment verder uit te zoeken. Op basis van de ervaringen van de 

hoge fluxreactor in Petten is een specificatie opgesteld waarbij ervan uit werd gegaan dat dit 825 
de ideale specificatie was voor Pallas, maar gebleken is dat de dure uitvoering van de 

specificaties niet vanuit de businesscase gelegitimeerd kunnen worden. Dat hangt samen met 

de grootte van de onderzoeksmarkt en hoeveel onderzoeksgeld aangetrokken kan worden 

voor de financiering. Daarom is het ambitieniveau op de technische specificaties voor het 

nucleair energy domein naar beneden bijgesteld om de businesscase op dat deel beter te 830 
kunnen onderbouwen, omdat men verwacht had dat de investering die hiervoor nodig zou 

zijn, lager zou zijn en dat er een lagere omzet nodig zou zijn om deze investering te 

legitimeren. Deze werkzaamheden heeft NRG de laatste vijf tot tien jaar overigens niet vaak 

uitgevoerd. De vraag is of de businesscase kansrijk is, maar het gaat erom of investeerders de 

business case aantrekkelijk genoeg vinden om erin te investeren. De businesscase is in 2015 835 
en 2016 naar de juist dimensies teruggeschreven en hierbij zijn wensen van de private 

financiers ten aanzien van rendement meegenomen. Qua contouren van de business case 

heeft men signalen ontvangen dat men aansluit bij de wensen van de financiers.   

De heer Bouberg Wilson (ONH) meent dat de businesscase en de financierbaarheid rond zijn 

aangezien verwacht wordt dat de bouwovereenkomst in de herfst kan worden getekend. 840 
De heer Van der Lugt heeft in de aanbestedingsprocedure eerst een ontwerpopdracht aan de 

markt aangeboden en deze wordt later omgezet in een bouwopdracht. Men gaat nu een fase 

in van twee jaar van ontwerpactiviteiten, aangezien het ontwerp afgerond moet zijn alvorens 

men een vergunning bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming kan 

aanvragen. Pas als de vergunning afgegeven is mag men starten met de bouw en dat wordt 845 
niet eerder verwacht dan in de loop van 2019. Tot die tijd is men bezig met het ontwerp en 

het vergunningsproces en parallel werkt men aan het rondkrijgen van de financiering.  

De heer Hietbrink (GL) vraagt of na afronding van het externe review duidelijk is dat de 

businesscase sluitend is. Wanneer is het externe review afgerond?  

De heer Van der Lugt meldt dat er een relatie ligt tussen het rondkrijgen van de financiering 850 
en de businesscase, de inschatting van de markt en de wereldwijde concurrentiepositie. Deze 

analyses worden op dit moment getoetst en indien deze toets positief uitvalt, dan is sprake 

van een sluitende businesscase. Hiervoor is een termijn van vijf jaar voorzien, die in 2019 

eindigt. De derde tranche van de financiering wordt aangevraagd op het moment dat de 

vergunning wordt aangevraagd bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. 855 
Hiervoor dient de provincie goedkeuring te geven. Men verwacht in de tweede helft van dit 

jaar met de provincie te bespreken of deze stap gezet kan worden. Het externe review wordt 

door de provincie betrokken bij de afwegingen.   

Mevrouw Keur (CDA) vraagt om een agenda te presenteren op hoofdlijnen van de twee 

parallelle processen die men op dit moment doorloopt. Heeft de analyse van de deelmarkten 860 
nog verrassingen opgeleverd?  

De heer Van der Lugt is positief verrast door de ontwikkelingen in het onderzoek naar de 

therapeutische toepassing van medische isotopen. Petten produceert vooral diagnostische 

isotopen voor beeldanalyse. De markt voor behandelisotopen lijkt namelijk groter te worden 

dan een aantal jaren geleden was voorzien in de businesscase. Ook NRG schenkt hier 865 
aandacht aan. Deze ontwikkeling wordt meer dan voorheen betrokken in de businesscase 

analyses. Er bestaat nu een realistischer beeld van de kosten van de wensen en die zijn 

verwerkt in de businesscase. De activiteiten moeten parallel uitgevoerd worden om op tijd 

klaar te zijn.   

De heer De Groot (D66) vraagt of de drie partijen die voor de aanbesteding zijn gevraagd, 870 
door willen gaan ondanks de voorwaarde van meeinvesteren, is de investering substantieel, 

heeft dit gevolgen voor de fasering en points of no return van een aantal zaken, kan dit 

ontwerp gezien worden als substantieel concurrerend met andere partijen?  

De heer Van der Lugt is met drie partijen in gesprek en men verwacht van elke partij een 

aanbieding, mede gezien hun investeringen in het voortraject. De hoogte van de 875 
investeringsbereidheid is een van de toetsingscriteria in de aanbestedingsprocedure. Er 

worden nu nog geen besluiten genomen die financiers achter Pallas te veel zouden binden. 

Partijen moeten zich committeren aan hun financiële bijdrage wanneer de bouw doorgaat. Het 

geloof in de businesscase is zeker groter geworden, maar de wereldwijde concurrentie betreft 

deels de businesscase en deels de verschillende regelgeving voor de productie van medische 880 
isotopen in Europese landen. Het gaat over de vraag of in Nederland dezelfde condities 

gelden als in andere Europese landen bij het produceren van medische isotopen in de 

toekomst. De gedeputeerde heeft Economische Zaken dringend verzocht om de Europese 
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Commissie ertoe te bewegen meer te doen voor het realiseren van een level playing field want 

dat is er nog niet. Hier moet nog het nodige gebeuren om dat op orde te krijgen. Dat is wel 885 
een zorg. 

De heer Klein (CU/SGP) vraagt of het klopt dat het eigenlijk gaat om een technisch correcte 

businesscase als wordt gesproken over een sluitende businesscase.  

De heer Van der Lugt heeft een sluitende businesscase (waarin een motivatie is opgenomen 

van de verwachte prijsstijgingen) gekoppeld aan de toekomstige financiers en er ligt daarom 890 
een relatie tussen de omzetverwachting en een positief rendement. Eind 2017/begin 2018 

moeten PS een besluit nemen over de derde tranche van de financiering, het moment van de 

indiening van de vergunningaanvraag. Bij de derde tranche zullen overigens nog niet alle 

handtekeningen geplaatst zijn voor de financiering.  

 895 
8.  Rondvraag portefeuille dhr. Bond 

 

Er zijn geen vragen. 

 

9.  Sluiting  900 
 

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en bijdragen en sluit de 

vergadering om 23.00 uur.   

 

 905 
 

*** 

 

 


