Strategische Statenagenda Commissie NLG september 2020
Beeldvorming (Fase 1)
Oordeelsvorming (Fase 2)
Besluitvorming. Voordracht + PS ( Fase
3)

Commissie NLG

Q2 2020

Q3 2020

Q4 2020

Q1 2021

GS

Werkvorm

Procesafspraken / Wensen tav de voorbereiding

Rommel

Jaarlijks
vast te
stellen/
BOB
Geen Bob model,
GS besluiten

Onderwerp komt jaarlijks terug (september/oktober 2020)
Bespreking in cie NLG op 19 oktober en vaststelling in PS op 9 november.

Gedeeltelijk
BOB, 3
provincies

Medio 2019 na de Statenverkiezingen komt mogelijk een vervolg.

Q2 2021

Natuur
Programma
Natuurontwikkeling
(PNO)
Programma Groen
Kapitaal en
Biodiversiteit

Commissie
NLG 19
oktober

Rommel

Groene Hart Visie

Rommel

Biodiversiteit

Gebiedsgerichte
Aanpak Stikstof

Commissie
November

Informatie
brief sept

NNN-opgave

Agenda vitaal
landelijk gebied

De 3 visies
worden aan
PS
voorgelegd
eind 2020 /
begin 2021

De 3 visies
worden aan
PS
voorgelegd
eind 2020 /
begin 2021

11-1-16 BOT-overleg op locatie. In februari 2016 zal een eerste discussiestuk ter
bespreking worden voorgelegd aan de Statencommissie NLM. Met medeneming van de
uitkomsten daarvan zal het e.e.a. verder worden vormgegeven.
15-05-2017: Bespreking Rapport biodiversiteit in Noord-Holland Biodiversiteit is
onderdeel van de expertmeeting over NNN op 12 oktober November 2017:
Doorlopend programma met regelmatig bijeenkomst en informatie voor
commissie via C-agenda
Comm NLG 16 april 2020: Verzoek vanuit commissie dat NLG een presentatie
krijgt over het programma Groen Kapitaal en dat het programma wordt
geëvalueerd.

Rommel

Het Masterplan biodiversiteit zal in 2020 worden ontwikkeld. Het streven is om
het Masterplan, in samenhang met o.a. de Visie recreatie en toerisme en de
Voedselvisie, in januari 2021 ter besluitvorming aan PS voor te leggen.

Rommel

De planning van dit onderwerp is sterk afhankelijk van de politieke
ontwikkelingen. In 2020 start de gebiedsgerichte aanpak. Via het Programma
Natuurontwikkeling, dat in november 2020 aan de Staten zal worden
voorgelegd, wordt over de voortgang gerapporteerd.
Sept 2020: komt er een brief met update voor de cie NLG op 21 september.

Rommel

Over de NNN-opgave ontvangen de Staten in april 2020 een stand-van-zakenbrief. Via het Programma Natuurontwikkeling, dat in november 2020 aan de
Staten zal worden voorgelegd, wordt over de voortgang gerapporteerd.
De realisatiestrategie NNN stond gepland als bespreekstuk voor de cie NLG van
24 augustus. Helaas is de strategie aangehouden in GS vanwege de behoefte
van het college om gezien de coronacrisis het coalitieakkoord opnieuw tegen
het licht te houden. Het is onduidelijk wanneer de stukken opnieuw in GS
gebracht gaan worden.

Rommel
Zaal
Loggen

De betreffende ambities uit het coalitieakkoord worden niet binnen een Agenda
Vitaal Landelijk Gebied uitgewerkt, maar binnen eigen kaders. Vanzelfsprekend
worden deze visies in onderlinge samenhang en in overleg met PS opgesteld.
Op 27 oktober 2020 is er een themaberaad in GS over dit onderwerp.
Momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van een Voedselvisie, Masterplan
biodiversiteit en een Visie Recreatie en Toerisme, welke in samenhang met
elkaar worden opgesteld. Naar verwachting zullen eind 2020/begin 2021 deze
visies aan PS worden voorgelegd.
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November 2017: Motie aangenomen in PS 13-11 voor een verkenningsjaar
(M126-2017).
Er lopen 3 pilots.

Collectief agrarisch
natuurbeheer / NNN
begrenzing
Bomenbalans bij
projecten

Rommel

Er is behoefte aan meer informative en inzicht aan wat er binnen de provincie gebeurd
aan de bomenbalans bij projecten (comm NLG 16 april 2020)
-op 11 juni 2020 is in de uitloopvergadering van de cie NLG de Bossenstrategie
besproken. Toegezegd is de Staten bij nieuwe ontwikkelingen te informeren.

damhertenbeheer

Okt in de
commissie

Rommel

31 augustus 2020 werkbezoek damherten beheer in waterleidingduinen
In Okt komt het damhertendossier in de commissie NLG

Weidevogels

NOV komt
er een
update

Rommel

Motie weidevogels is in de com 14 augustus 2020 besproken en als afgedaan
beschouwd. In najaar 2020 komt er een update. (November)
Gedeputeerde heeft Aanbod gedaan om werkbezoek te organiseren.

Rommel

Op 24 augustus 2020 besproken in de commissie. Het ganzenbeheerplan komt in okt in
de commissie.

Ganzen &
Faunabeheer

Besproken
in de com
24
augustus
2020

Gezondheid
Leefbaarheidsfonds

Verwacht
in het
derde
kwartaal

Bodem

Het lid Strens (D66) heeft de commissie NLG voorgesteld een BOT overleg te
organiseren over dit voorstel.

Olthoff

Briefing na Bodemberaad, overdracht bodemtaken naar gemeenten
Bestuurlijk bodemberaad is op 20 november 2019 en indien gewenst kan
voorafgaand aan de commissie NLG van 25 november een technische briefing
worden gegeven over de stand van zaken overdracht bodemtaken naar gemeenten.

Programma
gezonde
leefomgeving

Commissie
NLG 22
juni 2020

Olthof

Met dit programma wordt invulling gegeven uit de ambities uit het
coalitieakkoord om de kwaliteit van de fysieke leefomgeving te verbeteren door
middel van een programmatische aanpak. Het Programma Gezonde
Leefomgeving geldt als een vrijwillig programma onder de Omgevingswet.
Daarom zal het voorafgaand aan de vaststelling ter inzage worden gelegd. Het
streven is om het programma vanaf april van dit jaar ter inzage te leggen en in
mei in de commissie NLG te agenderen voor advies, zodat het programma in juni
2020 door het college kan worden vastgesteld.
Het Programma Gezonde Leefomgeving is behandeld tijdens de commissie NLG
van 22 juni 2020. Daarbij heeft de commissie aangegeven de bij het programma
behorende uitvoeringsregeling apart te willen bespreken. De conceptuitvoeringsregeling van het Programma Gezonde Leefomgeving komt op de Bagenda van de commissie NLG van 21 september 2020.

VTH-taken en
omgevingsdiensten

Grafietregen Tata

Maandelijks Maandelijks Maandelijks
25 juni TB
Visie &
Aanpak
2020 - 2050
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Maandelijks wordt er door het college een voorgangsbrief gestuurd aan
Provinciale Staten over de uitvoering van de vergunningsverlenings-, toezichtsen handhavingstaken door de omgevingsdiensten bij majeure risicobedrijven en
in het bijzonder Tata Steel en Harsco 8 Onderwerp Portefeuillehouder Planning
Metals. Eind eerste kwartaal / begin tweede kwartaal 2020 komt er ‘Visie en
aanpak Tata Steel 2020 – 2050’ die met PS zal worden besproken. De minister
heeft in 2019 een onderzoek laten uitvoeren naar het VTH-stelsel, te weten:
‘Kwaliteitsborging bij de uitvoering van VTH-taken’. De conclusies en
aanbevelingen van dit rapport worden met de commissie Natuur, Landbouw en
Gezondheid besproken. We hebben een duidelijke visie op de veranderende
inzet van het VTH-instrumentarium. In 2020 wordt verkend waar de
implementatie van de Omgevingswet en uitvoerings- en handhavingstaken
elkaar kruisen, versterken, of waar samenwerking nodig is. De resultaten
hiervan komen in een integraal document met daarin een visie voor de
uitvoering en handhaving (door de omgevingsdiensten) en hoe dit kan bijdragen
aan de beleidsdoelen van de provincie. Hierin worden ook de extra middelen
betrokken uit het Coalitieakkoord voor het intensiveren van de bestaande
monitoring en handhaving.

Olthof

Komt regulier terug in commissie
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Besluitvorming. Voordracht + PS ( Fase
3)

GS

Procesafspraken / Wensen tav de voorbereiding

Pilot Natuurinclusieve
landbouw

zaal

N.a.v. in PS aangenomen motie.
Er is een BOT-overleg op 16 november 2017. Op basis daarvan vervolg voor uitvoering
motie.
25-06-2018: Bespreken op de B-agenda ‘Programma Natuur-inclusieve
landbouw’ en voorstel afdoen motie 40-2017.
Eind 2018 organiseert GS een conferentie over de stand van zaken geweest waar ook PS
voor is uitgenodigd.

Kringlooplandbouw /
Voedselvisie

Zaal

De Voedselvisie, waarin het onderwerp kringlooplandbouw is vervat, zal in 2020
worden ontwikkeld. Het streven is om de Voedselvisie, in samenhang met o.a. de
Visie recreatie en toerisme en het Masterplan biodiversiteit, in januari 2021 ter
besluitvorming aan PS voor te leggen

Loggen

voorstel voor besteding van de meekoppelkansen naar PS.
Ruimtelijk programma MMD (eigenlijk: AmbitieprogrammaRuimtelijke Kwaliteit
Kustzone Hoorn-Amsterdam): In april jl. Hebben de RvS een definitief besluit
genomen over de versterking van de Markermeerdijken. Daarbij zijn alle beroepen
en bezwaren ongegrond verklaard. Dit betekent dat de versterking van de
Markermeerdijken uitgevoerd gaat worden. En dit betekent tevens dat de
bestuurlijke besluitvorming over het Ambitieprogramma kan gaan plaatsvinden. Doel
is voor het einde van 2020 het Ambitieprogramma aan PS voor te kunnen leggen.

Commissie NLG

Q2 2020

Q3 2020

Q4 2020

Q1 2021

Q2 2021

Landbouw/ Fauna

Water
Ruimtelijk programma
Markermeerdijken

Aug 2020
TB

Nov com

Na het zomerreces 2020 volgt een Technische Briefing Markermeerdijken.
In Nov 2020 komt het onderwerp aan de orde in de commissie
1 januari 2021 moet het ontwerp gereed zijn
Voortgangsrapporta
ge Watervisie /
stand van zaken
Watervisie

Implementatie
Kaderrichtlijn Water
/ verbeteren
waterkwaliteit

XX

Loggen

Voortgangsrapportage komt naar PS. Commissie NLG 16 april 2020.
De watervisie loopt tot en met 2021. Er komt nog eén (afrondende)
voortgangsrapportage. Deze zal ongeveer samenvallen met de vaststelling van de vier
verplichte programma’s voor de komende Jaren (het jaarlijks zwemwaterprogramma en
zes (22-27) jarige ROR, KRW en grondprogramma). De planning daarvan volgt op een
later moment.
De voortgangsrapportage volgt eind 2021 / begin 2022

TB okt
COMM
/nov
NLG
regionaal
programm
a water

Loggen

PS worden in het tweede kwartaal van 2018 geïnformeerd over de voortgang.
Technische Briefing is in februari 2019 voor de verkiezingen georganiseerd.
In maart 2020 zou een tweede technische briefing hebben plaatsgevonden rond de
voorbereiding van het regional KRW-programma 2022-2027. Vanwege de
coronamaatregelen werd deze briefing uitgesteld tot oktober 2020, als ook het concept
ontwerp regional KRW-programma in de commissie NLG wordt besproken.
Het KRW programma volgt 1ste kwartaal 2021

Verdroging/
Bodemdaling
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Najaar 2018 is het vervolg over programma Bodemdaling besproken in NLWM. Vervolg
na PS-verkiezingen.

Sept 2020
brief

Het rapport-Veerman over de bodemdalingsproblematiek is in februari 2020 in de
Statencommissie besproken. Het thema bodemdaling zal worden meegenomen in de
verdere uitwerking van het gebiedsprogramma Laag Holland. Dit gebiedsprogramma
wordt in 2020 verder uitgewerkt. De startnotitie van dit gebiedsprogramma wordt in het
najaar 2020 geagendeerd.
Voor de commissievergadering NLG 21 sept 2020 ligt er een brief van GS aan PS over de
toekenning impulsgelden bodemdaling ter vaststelling voor. Verder wordt er gewerkt aan
een integraal gebiedsprogramma voor het veenweidegebied van Laag Holland. De Staten
worden hiervan op de hoogte gehouden.
Nov in com

Ambitie
Programma
Ruimtelijke
Kwaliteit Kust
HoornAmsterdam
Waddengebied

Initiatiefvoorstel PvdD
Welzijn van vissen
Recreatie
Transitie
recreatieschappen

Toekomst
Recreatieschappen
Wijziging PRV, WKW
NNN-gebieden
(EFB/NLG)

Loggen

In nov 2020 komt het Ambitie Programma Ruimtelijke Kwaliteit Kust Hoorn-Amsterdam als
A-stuk op de agenda van NLG.

De Ontwerp agenda waddengebied 2050 komt in de commissie NLG van sept aan de orde.

Comm NLG
sept

Zaal

Zaal

De transitie recreatieschappen kent twee sporen: een nieuwe manier van samenwerking
(governance) en de scheiding van beleid- en beheertaken bij Recreatie Noord-Holland N.V.. 6
Onderwerp Portefeuillehouder Planning Beide sporen komen in de tweede helft van 2020 bij
elkaar en vormen de basis voor het nieuwe contract over de beheertaken en het
onderbrengen van de beleidsvormingstaken. Provinciale Staten worden hier in de tweede
helft van 2020 over geïnformeerd. Binnen het gehele NNN, waaronder de recreatieschappen,
wordt sinds 2019 gewerkt met het systeem van door de provincie uitgewerkte wezenlijke
kenmerken en waarden, die de balans tussen natuur en recreatie moet borgen. Dit is
verankerd in de door PS vastgestelde Provinciale Ruimtelijke Verordening. Voor Plassenschap
Loosdrecht geldt dat onder de noemer van ‘RMN in Transitie’ toekomstperspectieven worden
geschetst, die rond de zomer 2020 worden verwacht. RMN wil de Staten hierover voor de
zomer verder informeren. In het najaar wordt vervolgens een keuze gemaakt hoe de
recreatieschappen de uitvoering willen gaan organiseren. Hierover worden in nauw overleg
met PS of – afhankelijk van het gekozen perspectief – door PS verdere besluiten genomen.

Zaal

(BOB) De discussie over de toekomst van de recreatieschappen en de natuurwaarden in
deze recreatiegebieden wordt gezamenlijk opgepakt door de commissies EEB en NLWM.
Wordt na PS verkiezingen vervolgd.

Jaarstukken

Heel GS

Juni 2020

Kaderbrief

Heel GS

Juni 2020

Algemeen

Begroting
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Heel GS
Oktober 2020

Klimaatakkoord

Heel GS

Alle commissies B-agenda
Vervolg na PS verkiezingen (verwachting najaar 2019)

