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28-10 PvdD 33 Pag 52, 3e alinea. Welke aanvullende maatregelen worden 

ingezet bij de aanpak van de verbetering van de 

luchtkwaliteit? 

In de 9e voortgangsrapportage Luchtkwaliteit (ingekomen stuk procedurevergadering 

Statencie. KNM 6 november 2019 https://staten.zuid-

holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Klimaat_Natuur_en_Milieu_KNM/2019/Ag

enda_KNM_6_november_2019#) staan de beoogde maatregelen en deels al in 

uitvoering zijnde luchtkwaliteitsmaatregelen. Het betreft geen uitsluitende lijst: met 

regelmaat komen veelbelovende nieuwe maatregelen in beeld, die, indien passend 

in het provinciaal beleid en financieel haalbaar, voor uitvoering in aanmerking 

komen. 

28-10 PvdD 34 Pag 52 5e alinea. Kan op hoofdlijnen worden aangegeven 

hoe de provincie de risico’s op ongevallen met gevaarlijke 

stoffen beperkt? 

In de omgevingsvisie is als strategisch beleidsdoel vastgelegd: een veiliger Zuid-

Holland door de kans te minimaliseren dat grote groepen mensen slachtoffer 

worden van ongevallen met gevaarlijke stoffen. Dit strategische doel wordt 

uitgewerkt langs de volgende lijnen: 

• Reduceren van risico’s aan de bron (via VTH-instrumentarium) 

• Clusteren van risicovolle activiteiten (via vastgestelde veiligheidscontouren) 

• Verantwoord combineren van risicovolle activiteiten (via toepassen 

groepsrisicobeleid) 

• Nemen van maatregelen bij de “ontvanger” (maatregelen in de omgeving) 

Professionaliseren van de uitvoering. 

28-10 PvdD 35 Pag 54 1e alinea. Op hoeveel plekken in Zuid-Holland is 

drugsafval opgeruimd in 2018 en 2019? 

De provincie heeft geen landelijk informatie meer ontvangen van de politie sinds het 

landelijke traject in augustus 2018 is afgesloten. De beschikbare informatie is 

gebaseerd op het aantal aanvragen dat is binnengekomen. In totaal zijn er voor de 

subsidieregeling opruiming drugsafval 2018 voor 22 locaties aanvragen ingediend. 

Van de 22 aanvragen die voor de subsidieregeling 2018 zijn binnengekomen, betrof 

het 21 keer een aanvraag voor een opruimactie in 2018. Slechts 1 aanvraag had 

betrekking op een gebeurtenis in 2019. Echter, de beschikbare (Rijks-)middelen 

https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Klimaat_Natuur_en_Milieu_KNM/2019/Agenda_KNM_6_november_2019
https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Klimaat_Natuur_en_Milieu_KNM/2019/Agenda_KNM_6_november_2019
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voor de subsidieregeling zijn inmiddels uitgeput en de regeling staat sinds juni 2019 

niet meer open. Er hebben in 2019 ongetwijfeld meer dumpingen plaatsgevonden, 

maar die zijn niet meer bij de provincie in beeld omdat op dit moment geen subsidie 

meer verstrekt wordt. 

28-10 PvdD 36 Pag 57 3e alinea. Wat houdt het nieuwe luchtvaartbeleid in? 

Is daar al wat over bekend? Zo niet, wanneer dan wel en op 

welke wijze wordt de participatie ingevuld? 

Het Rijk ontwikkelt op dit moment nieuw luchtvaartbeleid voor de periode 2020-

2050. Hierbij wordt gewerkt aan de Luchtvaartnota en de Luchtruimherziening. 

Volgens de huidige planning van het Rijk wordt voor de kerst de Luchtvaartnota 

gepubliceerd. Daar kan de provincie ook een zienswijze op indienen. Meer 

informatie over de Luchtvaartnota is te vinden op de website van het ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat: https://www.luchtvaartindetoekomst.nl/luchtvaarnota/ 

28-10 PvdD 44 Pag 115 risico’s schadeclaims bij ontgrondingen. Hoe groot 

is dit risico? Kan dit risico nader worden toegelicht? 

Op grond van de Ontgrondingenwet is in 2017 een beroep op nadeelcompensatie 

ingediend met betrekking tot de zandwinning Zevenhuizerplas voor geleden schade. 

De huidige stand van zaken is dat de gemeente Rotterdam een schikking heeft  

Getroffen met Boskalis Rijnland VoF  op basis waarvan zij € 2,1 mln. aan Boskalis 

Rijnland VoF heeft betaald. Boskalis Rijnland VoF heeft de provincie gevraagd om 

uitstel van behandeling van haar claim. Naar verwachting zal Boskalis Rijnland B.V. 

in 2020 op deze zaak terug komen 

07-11 GL  Er is 50.000 euro beschikbaar gesteld voor kattenbeleid. Graag 

zie ik de volgende vragen beantwoord worden: 

1. Voor welke termijn gold de subsidie? Graag duur en 

aanvangsdatum en einddatum.  

2. Hoe hoog was de subsidie en in hoeverre is deze besteed? 

3. Wat is het resultaat van de inspanningen (aantal gevangen, 

herplaatste en gecastreerde/gesteriliseerde dieren? 

Vanuit de opdracht zijn in totaal 140 zwerfkatten gevangen in en rondom de 

weidevogelgebieden van het Oudeland van Strijen en de Krimpenerwaard. 

In het Oudeland van Strijen zijn in totaal 48 zwerfkatten gevangen. Van deze katten zijn 

8 katten ingeslapen of overleden, 4 katten zijn retour naar de eigenaar gegaan, 10 katten 

zijn herplaatst naar een buitenplek, 8 katten zijn naar het asiel gegaan en 18 kittens zijn 

geplaatst als huiskat. 

In de Krimpenerwaard zijn in totaal 92 zwerfkatten gevangen waarvan het merendeel 

schuurkatten zijn. Van deze schuurkatten zijn 45 katten retour naar de eigenaar gegaan, 

8 katten zijn herplaatst naar een buitenplek, 22 katten zijn naar het asiel gegaan en 17 

katten/kittens zijn geplaatst als huiskat. 

Conform de opdracht van de provincie Zuid-Holland, zijn 140 zwerfkatten gevangen en 
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behandeld uit de weidevogelgebieden het Oudeland van Strijen en de Krimpenerwaard. 

Van dit totaalaantal zwerfkatten zijn: 

• 49 katten (35%) retour gegaan naar de eigenaar 

• 30 katten (21,4%) naar een asiel gegaan voor opvang en/of plaatsing 

• 35 katten (25%) ge(re)socialiseerd en als huiskat/-kitten herplaatst 

• 18 katten (12,9%) uit weidevogelgebieden weggevangen en herplaatst op een 

geschikte alternatieve plek 

• 8 katten (5,7%) ingeslapen om veterinaire redenen of spontaan overleden. 

29-10 GL 6 Wat zijn de consequenties van de op 0 gezette subsidies? Zijn 

er organisaties of activiteiten die nu m.i.v. 1 januari niet meer 

kunnen doorgaan? 

 

 

 

Begrotingssubsidies zijn, op enkele uitzonderingen na, incidenteel/eenmalig. Deze 

begrotingssubsidies zijn dus niet “op nul gezet”. Eventuele nieuwe begrotingssubsidies 

dienen nog geformaliseerd te worden en zijn mede afhankelijk van nog te maken 

beleidskeuzes. Ook voor subsidieregelingen geldt dat de huidige begroting relatief 

beleidsarm is. Alleen in het geval van de Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 

betekent dit dat een aantal deelplafonds “op nul zijn gezet” in afwachting van de te 

maken beleidskeuzes. 

29-10 GL 7 Is met de betrokken organisaties gecommuniceerd over het op 

0 zetten van de subsidies?  

Begrotingssubsidies zijn niet “op nul gezet” aangezien deze, op een enkele uitzondering 

na, incidenteel/eenmalig zijn. Dit is bekend bij de subsidieontvangers en daar waar nodig 

zijn ze geïnformeerd. Voor subsidieregelingen geldt dat hierop ingeschreven kan worden 

door vele partijen waarvan het niet altijd op voorhand bekend is wie hierop zal 

inschrijven. Ook voor de subsidieregelingen geldt dat partijen, daar waar nodig/mogelijk, 

geïnformeerd zijn. 

28-10 PvdD 4 Pag 14 1e alinea. Wat gebeurt er met de 0,4 mln euro 

procesgeld ter ondersteuning van verschillende initiatieventer 

bevordering van recreatie en groenbeleving? Worden die in 

2020 alsnog voor dit doel ingezet? Zo nee, wanneer dan wel? 

De toelichting op deze mutatie uit de NJN 2019 is voor de volledigheid opgenomen in de 

begroting 2020. Genoemde € 0,4 mln zal in 2020 ingezet worden voor dit doel. 
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