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Haarlem, 9 april 2013
Onderwerp: Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake extra
investeringsimpuls met Nuon geld.

De voorzitter van Provinciale Staten van NoordHolland deelt u overeenkomstig het bepaalde in
artikel 45 van het Reglement van Orde voor de
vergaderingen en andere werkzaamheden van
provinciale staten mede, dat op 14 maart 2013
door het lid van provinciale staten, de heer
J.H. Leever (ONH), de volgende vragen bij
gedeputeerde staten zijn ingekomen.

Inleiding
Een vijfentwintig jaar geleden was de sector van
gas en elektriciteit nog in handen van de
overheid, vooral bij provincies en een aantal
(grote) gemeenten. Jaarlijks was deze sector voor
de provincie goed voor een mooi dividend.
Stap voor stap is die energiesector geprivatiseerd
en naar de mark gebracht, waardoor deze
bedrijven een grote waarde kregen. Vanaf de
negentiger jaren van de vorige eeuw heeft de
provincie NH door de verkoop van die bedrijven in
totaal rond twee miljard euro ontvangen. De
laatste verkoop betrof NUON aan het Zweedse
Vattenfall voor een bedrag van rond € 10 miljard.
Het leverde Noord-Holland met 9% van de
aandelen van NUON € 900 mln op.
De provincie Gelderland spant hier de kroon met
44% van de aandelen en kreeg daarvoor rond € 4
miljard.
Alles wat de provincie uit die energiesector
ontvangen heeft (FINH-, UNA- en NUON-gelden)
is in feite door de burger / samenleving
opgebracht.
In het verleden heeft de Ouderenpartij NH
weleens het voorstel gedaan om de burger
hiervan een bepaald bedrag terug te geven. Het
voorstel kreeg geen meerderheid.
Hoewel in de loop der jaren door de provincie al
een deel van dat geld uit de energiesector is
uitgegeven, bevat de begroting nog steeds een
royale reserve momenteel van ongeveer € 900
mln aan energiegeld.
Zo hebben ook de andere provincies nog veel geld
in reserve.
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De roep om extra investeringen te doen om de
economie en werkgelegenheid in Nederland te
versterken wordt steeds groter.

Friesland / Wet HOF
Vorige week maakte de provincie Friesland
bekend, dat ze een extra investering gaat doen
van € 300 mln voor Friese banen. Friesland heeft
nog € 1,2 miljard aan NUON-geld liggen, zij gaat
nu daar € 300 mln van inzetten om de economie
in Friesland te versterken.
Belangrijk is hierbij dat deze investering geen
probleem oplevert met de Wet HOF, daar in het
overleg met het Rijk, IPO en VNG afgesproken is
dat de sancties t.g.v. de Wet HOF pas in 2017
ingaan.

Brinkman / Nieuwsuur
Gisteren (12-03-13) kwam deze zaak door dhr.
Brinkman van Bouwend Nederland en de
TV-rubriek Nieuwsuur in een stroomversnelling
en werd ook provinciebreed naar voren gebracht.
Conclusie:
“Het wordt hoogtijd, dat de provincies een deel
van hun grote reserves aan NUON-geld gaan
inzetten om de economie en werkgelegenheid in
Nederland te versterken.”
De grote vraag is nu of Noord-Holland hier ook
aan mee wil doen. Een veel gehoorde opmerking
in dat verband is dan, dat de reserves al bestemd
zijn. Daar is in het verleden veel discussie over
geweest en dan blijkt dat het punt van
bestemming wel wat genuanceerder ligt.
Allereerst over dit punt enkele vragen.

Vragen
Vraag 1
a	hoeveel miljoen van onze reserves van rond €
900 mln is bestuurlijk / juridisch hard
bestemd en op welke projecten /
investeringen heeft dit betrekking,
b	hoeveel miljoen van de reserve is geoormerkt
voor een bepaalde bestemming (een
bestemming die nog te wijzigen is) en op
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welke projecten / investeringen heeft dit
betrekking,
c	hoeveel miljoen van de reserve is nog vrij te
bestemmen.
Indien Noord-Holland net als Friesland een
dergelijk extra investering wil doen, dan komt
direct de vraag over de grootte van de investering
naar voren.
Veel is daar over te zeggen, als Ouderenpartij NH
stellen we voor in eerste instantie uit te gaan van
het bedrag van Friesland, dus € 300,- mln. Dat
geeft ook de volgende vragen richting.
Vraag 2
Bent u bereid in een gezamenlijke actie met PS
projecten / investeringen als antwoord op vraag
1b door een nadere afweging van nut, noodzaak
en maatschappelijk draagvlak vrij te maken van
de huidige oormerking en wanneer kunnen we
daarover een voorstel ontvangen?
Vraag 3
Bent u bereid met het vrije geld van vraag 1c en
het vrijgemaakte geld van vraag 2 een
investeringsplan op te zetten van rond € 300 mln
en wanneer kan PS hierover een voorstel
verwachten?
We verwachten, dat u bij deze investeringen
vooral kiest voor investeringen met een groot
multipliereffect en geografisch vragen we extra
aandacht voor de Noordkop van NH.

Ons antwoord aan provinciale staten luidt
als volgt:
Vraag 1:
a	Hoeveel miljoen van onze reserves van rond €
900 mln is bestuurlijk/juridisch hard
bestemd en op welke projecten/investeringen
heeft dit betrekking?
Antwoord 1a:
Vanuit de NUON-middelen is € 865 miljoen
ingezet:
–	om de reserves EXIN-H en TWIN-H vol te
storten (gezamenlijk € 764 miljoen), waardoor
ze niet meer gevoed hoeven te worden uit de
opbrengsten van de opcentenheffing en
–	voor het uitvoeren van het Actieprogramma
2010 (€ 101 miljoen).
Alle middelen zijn juridisch verplicht of door PS
bestuurlijk geoormerkt/verplicht. De middelen
zijn bestemd voor projecten over bijna alle
provinciale beleidsterreinen, zoals Wegen, OV,
duurzame Energie, Water, Groen, Zorg en
Welzijn, Jeugdzorg, Cultuur en Cultuurhistorie,
Stedelijke vernieuwing, Economie en Landbouw.
Er is binnen de genoemde reserves geen vrij
besteedbare ruimte over.
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b	Hoeveel miljoen van de reserve is geoormerkt
voor een bepaalde bestemming (een
bestemming die nog te wijzigen is) en op
welke projecten / investeringen heeft dit
betrekking?
Antwoord 1b:
Op 1-1-2013 bedroeg het gezamenlijk resterende
saldo van de bovengenoemde reserves EXIN-H,
TWIN-H en Actieprogramma 2010
€ 510 miljoen. Hiervan is € 198 miljoen reeds door
Provinciale Staten beschikbaar gesteld
(bestuurlijk verplicht) en € 312 miljoen door
Provinciale Staten gereserveerd (bestuurlijk
geoormerkt)
c	Hoeveel miljoen van de reserve is nog vrij te
bestemmen?
Antwoord 1c:
Geen. Zie antwoorden op 1a en 1b.
Indien Noord-Holland net als Friesland een
dergelijk extra investering wil doen, dan komt
direct de vraag over de grootte van de investering
naar voren.
Veel is daar over te zeggen, als Ouderenpartij NH
stellen we voor in eerste instantie uit te gaan van
het bedrag van Friesland, dus € 300,- mln. Dat
geeft ook de volgende vragen richting.
Vraag 2:
Bent u bereid in een gezamenlijke actie met PS
projecten/investeringen als antwoord op vraag 1b
door een nadere afweging van nut, noodzaak en
maatschappelijk draagvlak vrij te maken van de
huidige oormerking en wanneer kunnen we
daarover een voorstel ontvangen?
Antwoord 2:
Nee. Zoals hierboven aangegeven zijn alle
“voormalige” NUON-gelden al besteed,
bestuurlijk verplicht of bestuurlijk geoormerkt.
In het kader van de bestuurlijke oormerking,
geaccordeerd door Provinciale Staten, hebben we
als Provincie Noord-Holland afspraken gemaakt
c.q. verwachtingen gewekt bij derden waar wij
als College, mede in het kader van behoorlijk
bestuur, niet zonder reden van afstappen. Juist
in tijden van crisis is een standvastig beleid van
belang, Tegen deze achtergrond stellen wij niet
voor om van projecten de bestuurlijke oormerking
af te halen.
Vraag 3:
Bent u bereid met het vrije geld van vraag 1c en
het vrijgemaakte geld van vraag 2 een
investeringsplan op te zetten van rond € 300 mln
en wanneer kan PS hierover een voorstel
verwachten?

2013 | 26
We verwachten, dat u bij deze investeringen
vooral kiest voor investeringen met een groot
multipliereffect en geografisch vragen we extra
aandacht voor de Noordkop van NH.
Antwoord 3:
Nee. Zie antwoord vraag 1 en 2.
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