Lijst ingekomen stukken JANUARI (t/m 17 januari) voor PS 3 februari 2020
Nr.

Onderwerp

1

Mobiliteit: Brief aan PS met Mobiliteitsplan Formule1 (B-agenda M&B 24-02-2020
& C-agenda NLG 10-02-2020)

2

Mobiliteit: Brief bewoners & dorpsraad Zwaanshoek en Beinsdorp Alternatieve
oplossingsrichting mobiliteit Bollenstreek-Haarlemmermeer (C-agenda M&B 2402-2019)

3

Beantwoording openstaande vragen PS 16 december inzake intern en extern
salderen (Cie NLG 16 januari

4

Randstedelijke Rekenkamer: Brief aan PS inz. Opgave BTW-compensatiefonds 2019
(c-agenda EFB 20-1-2020)

5

Stelling van Amsterdam: Brief GS aan PS inz. Stand van zaken projecten
Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam (c-agenda EFB 20-1-2020)

6

Aangaan en ondertekenen Schone Lucht Akkoord (C-agenda cie NLG 10 februari
2020)
De provincie Noord-Holland wil op 13 januari 2020 het Schone Lucht Akkoord
(SLA) ondertekenen. Het SLA is een akkoord tussen de Rijksoverheid en decentrale
overheden (provincies en gemeenten), waarbij de verschillende overheden
samenwerken om de luchtkwaliteit in Nederland verder te verbeteren.

7

Ruimte: Bijlage Uitvoeringsregeling 'opstellingen voor zonne-energie in het
landelijk gebied Noord-Holland 2019' (B-agenda RWK 13-1-2020)

8

VTH-strategie Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord voert mede namens Provincie NoordHolland taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.
Voor de uitvoering van deze taken is in regionaal verband de VTH-strategie
opgesteld waarin de prioriteiten en strategieën zijn opgenomen voor de periode
2020.

9

Tweewekelijkse informatievoorziening over Tata Steel en Harsco Metals d.d. 7
januari 2019 (C-Agenda cie NLG 16 januari 2020)
Het college van Gedeputeerde Staten informeert, ter uitvoering van motie M222019, Provinciale Staten tweewekelijks over de ontwikkelingen inzake het dossier
Tata Steel en Harsco Metals. Daarnaast worden Provinciale Staten voorafgaand
iedere vergadering van de commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid
geïnformeerd over de ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening,
toezicht en handhaving bij bedrijven die onder provinciaal bevoegd gezag vallen.

10

Economie: Brief GS aan PS inz. evaluatie en vervolg investeringsgereedprogramma
PIM en versnellingsprogramma GO!-NH (c-agenda EFB 20-1-2020)

1

In het coalitieakkoord is budget gereserveerd voor het voortzetten van de MKBinnovatie-instrumenten. Aangezien PIM en GO!-NH in 2020 opnieuw aanbesteed
moeten worden, zijn de innovatie-instrumenten door een extern bureau
geëvalueerd. Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van de positieve
evaluatie besloten om beide innovatie-instrumenten voort te zetten voor een
periode van drie jaar.
11

Indieners boskap nota ten behoeve van expertmeeting 13 januari (Expertmeeting
NLG 13 januari 2020)

12

Recreatieschappen: Reactie GS op discussie ambitiedocument Twiske ( C-Agenda
commissie NLG 16 januari 2020)

13

Algemeen: Mail over oprichting Partij voor de Bomen (ter kennisname)

14

Cultuur: Brief GS inz. actualisering cultuurbeleid (brief wordt geagendeerd bij de
rondvraag van mw. Pels EFB 20-1-2020).
Eind 2020 loopt ons huidige cultuurbeleid ‘Cultuur in Ontwikkeling 2017 - 2020’
af.
Komend jaar willen Gedeputeerde Staten daarom gebruiken om het cultuurbeleid te
actualiseren.
Hierbij willen zij Provinciale Staten actief betrekken door het BOB-model
(Beeldvorming — Oordeelsvorming Besluitvorming) toe te passen.
In de brief wordt beschreven hoe GS het proces denken in te richten.
In de vergadering van 20 januari zal mw. Pels nog een toelichting geven. Graag
ontvangt zij dan uw opmerkingen/ideeën over het proces.
Noot Statengriffie:
Bij stap 4 (september 2020): bespreken discussienotitie (Oordeelsvorming) wordt
voorgesteld om dit in de vorm van Benen op Tafel overleg of B-agenda te doen..
De agendacommissie heeft echter op 16 december uitgesproken een BOT
uitsluitend in de vroege fasen van de beeldvorming (1e fase BOB-model) over een
bepaald beleidsdossier ingezet kan worden en niet in de oordeels- of
besluitvormende fase. Agendering op de B-agenda zal hier dan moeten
plaatsvinden.

15

EFB algemeen: Brief GS inz. beantwoording vragen commissie EFB 2 december 2019
(C-agenda EFB 20-1-2020; brief was ook geagendeerd bij de PS stukken van 16
december 2019)

16

Financien: Brief ministerie BIZA inz. toezichtregime 2020 begroting (C-agenda EFB
20-1-2020)

17

Mobiliteit: Resultaten onderzoek pilot 'combinatie en OV-doelgroepenvervoer in
Schagen (C-agenda M&B 20-01-2020)
Provinciale Staten hebben verzocht om samen met de gemeente Schagen en
Connexxion een onderzoek te starten naar de mogelijkheden van een pilot voor de

2

combinatie Openbaar Vervoer met doelgroepenvervoer in de gemeente Schagen.
Het onderzoek is afgerond en resulteert in een aantal onderwerpen waarvoor
mogelijke pilots en vervolgactiviteiten in 2020 worden uitgewerkt. De beste kansen
voor een pilot liggen in het ondersteunen van de vrijwilligerssystemen voor WMOvervoer in Schagen en in lokale combinaties met het reguliere OV en de
buurtbusverenigingen.

3

