Lijst Ingekomen stukken maand oktober voor PS van 9 november 2020
Nr.

Omschrijving

1

Klimaat / Wonen: Uitvoeringsregeling verduurzamingsinitiatieven
woningcorporaties (C-agenda RWK 23-11-2020)
Door samenwerking zijn woningcorporaties in staat innovaties bij
woningverduurzaming te stimuleren die leiden tot kostendaling. Met de
Uitvoeringsregeling subsidie verduurzamingsinitiatieven woningcorporaties 2020
ondersteunt de provincie woningcorporaties hierbij.

2

Wonen: Voortgang Woonagenda 2020 - 2025 (B-agenda RWK 23-11-2020)
In de provinciale Woonagenda (2020-2025) staan de ambities, uitgangspunten en
acties op het gebied van wonen. De voortgangsrapportage is bedoeld om PS te
informeren over de voortgang van de actiepunten uit deze Woonagenda.

3

Gezondheid: Publicatie maandrapportage enoses IJmondregio - april (C-agenda
NLG 23-11-2020)
De provincie Noord-Holland, Tata Steel en de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) willen beter inzicht krijgen in de geuren en hun
bronnen die overlast geven in de IJmondregio. Daarvoor delen de provincie en Tata
Steel een deel van hun eNose-netwerk. De uitslagen van de eNoses en
geurklachten worden aan elkaar gekoppeld. Zo kan de bron van de stank beter
ontdekt worden. Deze samenwerking is een pilot die één jaar duurt. De rapportage
van april is de eerste van deze pilot.

4

Water: brief GS aan PS inzake Feitenrelaas dhr. De Wildt - Starnmeer (C-agenda
NLG 23-11-2020)

5

MRA: Maandelijks raads- en Statenledenbericht MRA - nr. 42 (C-agenda RWK 2311-2020)

6

Economie: Brief GS inz. eindrapportage Programma Investeringsgereed Innovatief
MKB (C-agenda EFB 30-11-2020)
Het college neemt kennis van de eindrapportage van het Programma
Investeringsgereed Innovatief MKB Noord-Holland (PIM). Het programma heeft de
afgelopen 3 jaar 390 innovatieve ondernemers ondersteund bij het vinden van
financiering, en voor € 46,8 miljoen aan kapitaal opgehaald.

7

Stikstof: Brief Stikstof uitstoot / Selectieve Onttrekking (C-agenda NLG 23-112020)

1

8

Cultuur: Brief GS aan PS inz. Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 (C-agenda
EFB 30-11-2020)
Voor het programma Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 stelt OCW jaarlijks
voor Noord-Holland € 971.206 beschikbaar. Plein C voert het provinciale
programma uit en dient hiervoor 1 november 2020 een aanvraag in bij het Fonds
voor Cultuurparticipatie.
Ter voorbereiding op het provinciale programma heeft Sardes onderzoek
uitgevoerd naar de stand van zaken bij cultuureducatie op basisscholen in NoordHolland. Provinciale Staten wordt op de hoogte gesteld van het onderzoek van
Sardes en de stand van zaken rondom het provinciale programma CMK3

9

Faunabeheer: Goedkeuring Faunabeheerplan Damherten in het Noord- en ZuidHollandse duingebied 2020-2026 (B-agenda NLG 23-11-2020)
De Faunabeheereenheid Noord-Holland heeft het Faunabeheerplan Damherten in
het Noord- en Zuid-Hollandse duingebied 2020-2026 bij Gedeputeerde Staten ter
goedkeuring ingediend. Op grond van artikel 3.12 lid 7 van de Wet
natuurbescherming hebben GS de bevoegdheid faunabeheerplannen goed te
keuren. De Faunabeheereenheid Noord-Holland voert op basis van dit plan het
beheer van damherten uit. Zij kunnen hiertoe gebruik maken van de landelijke en
provinciale vrijstellingen en ontheffingen van diverse verboden van de Wet
natuurbescherming aanvragen.

10

Landbouw: Openstelling POP3 LEADER en Jonge landbouwers 2020 (C-agenda NLG
23-11-2020)
GS hebben besloten om het onderdeel LEADER uitvoering projecten met
subsidieplafond van € 300.000,- en onderdeel Jonge landbouwers met
subsidieplafond € 40.000,- van het Plattelandsontwikkelingsprogramma
(POP3) open te stellen en een nieuwe managementovereenkomst met de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aan te gaan.

11

Mobiliteit: Besluit nieuw dienstregelingsmodel OV SAAL (Schiphol-AmsterdamAlmere-Lelystad) (C-agenda M&B 30-11-2020)
Vanaf 2029 zullen er op het spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Flevoland en het
Gooi 24 treinen per uur gaan rijden. Dat zijn twee intercity’s en twee sprinters per
uur meer dan nu. In het nieuwe dienstregelingsmodel rijden intercity’s vaker vanuit
Flevoland en het Gooi naar Amsterdam Zuid en sprinters vaker van Flevoland en het
Gooi naar Amsterdam Centraal.

12

Mobiliteit: Brief GS aan PS over de gewijzigde planning van het Landschapsplan in
project Verbinding A8-A9 (C-agenda M&B 30-11-2020)
GS informeren PS over de gewijzigde planning van het landschapsplan Stelling van
Amsterdam/A8-A9. Besluitvorming over het landschapsplan is voorzien in kwartaal
4 van 2021.
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13

Verbonden Partijen: Brief GS aan PS inz. lange termijn financiering Alliander (Cagenda EFB 30-11-2020)
Alliander heeft haar aandeelhouders een brief gezonden waarin wordt
aangekondigd dat Alliander het gesprek wil aangaan met haar aandeelhouders over
de lange termijn financiering van het bedrijf

14

Energie / MRA: Samenwerkingsovereenkomst ‘Gezamenlijke uitgangspunten
Aardwarmteontwikkeling MRA’ (C-agenda RWK 23-11-2020)
De provincies Noord-Holland en Flevoland en de gemeenten Amsterdam, Haarlem
en Almere slaan de handen ineen met zes marktpartijen/ operators om geothermie
te stimuleren in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). In een
samenwerkingsovereenkomst zijn gezamenlijke uitgangspunten opgenomen om te
komen tot verdere, kwalitatieve aardwarmteontwikkelingen. Zo zijn er afspraken
gemaakt over het delen van kennis en ervaring, het efficiënt benutten van de
ondergrond en het gezamenlijk afstemmen van plannen. Het vormt een open
samenwerking, nieuwe partijen zijn welkom zich aan te sluiten.

15

Natuur: Kopie brief aan GS inz. verbrakking polder Westzaan (C-agenda NLG 2311-2020)

16

IPO: Voordracht Zienswijze PS op de concept begrotingen 2021 voor het IPO en
BIJ12 (A-agenda EFB 26 oktober 2020)
Het IPO-bestuur heeft op 21 september 2020 de concept begrotingen voor het IPO
en voor BIJ12 verstuurd naar de Provinciale Staten van Noord-Holland opdat zij
instaat worden gesteld hun zienswijze te formuleren op de aangeboden stukken.

17

Omgevingsverordening: Afschrift aan PS - brief van GS aan gemeente Alkmaar over
Stompetoren West (betrekken bij PS-vergadering 22-10-2020)
Door GS is in de vergadering van PS van 5 oktober 2020 toegezegd zich in te
spannen voor de Statenvergadering van 22 oktober 2020 de situatie rond
Stompetoren-west helder te krijgen. In aanvulling op het advies van GS op de motie
die inzake Stompetoren-west is ingediend, is bijgevoegd ook de brief aan
gemeente Alkmaar die op 20 oktober 2020 is verstuurd.

18

omgevingsverordening: Ingekomen brieven verontruste bewonersorganisaties
Wijdemeren n.a.v. Omgevingsverordening NH2020 (C-agenda RWK 19-10-2020 /
betrekken bij PS 22-10-2020)
In de bijlagen treft u drie brieven van verontruste bewoners(organisaties) uit de
gemeente Wijdemeren. Een brief van de historische kring In de Gloriosa, een van
een groep bewoners van het Dode Eind uit Kortenhoef en een van MinderHinder.nu.
Deze brieven hebben alle betrekking op het plan Zuidsingel fase 8 dat op de lijst
van discussielocaties staat en waarvoor de gemeente Wijdemeren nog snel een
ontwerp bestemmingsplan ter inzage heeft gelegd.
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19

Bereikbaarheid: Ingekomen mail BO-MIRT AO Spoor Corridor Amsterdam Groningen - Hamburg en Amsterdam - Zwolle - Berlijn (C-agenda M&B 26-102020)

20

Ruimte: Brief aan GS & PS van stichting behoud Waterland - Plan voor nieuw
bedrijventerrein Purmer (C-agenda RWK 23-11-2020)

21

(Omgevingsverordening) Tweede nota van wijzigingen en adviezen moties en
amendementen Omgevingsverordening NH2020 (PS 22-10-2020)
Op 5 oktober is de eerste bespreking van de Omgevingsverordening NH2020 in PS
geweest. Tijdens deze eerste termijn zijn door de leden van PS moties en
amendementen ingediend. Het tweede deel van de bespreking en de
besluitvorming over de Omgevingsverordening NH2020 en de ingediende moties
en amendementen zal plaatsvinden op 22 oktober 2020. Op verzoek van PS
worden de adviezen van GS op de moties en amendementen schriftelijk aan PS
gestuurd. Daarnaast zal vanwege de verschoven besluitvorming ook de
inwerkingtreding van de Omgevingsverordening later zijn. Daarom wordt aan PS in
de vorm van een nota van wijzigingen voorgesteld om de artikel 13.7 over de
inwerkingtreding van de Omgevingsverordening NH2020 aan te passen.

22

Energie: Discussienotitie FvD/CDA Kernenergie voor Noord-Holland (B-agenda RWK
23-11-2020)

23

Omgevingsverordening: Ingekomen brief gemeente Oostzaan aan PS (C-agenda
RWK 19-10-2020 / betrekken bij PS 22-10-2020)

24

Omgevingsverordening: Ingekomen brief gemeente Wormerland aan PS (C-agenda
RWK 19-10-2020 / betrekken bij PS 22-10-2020)

25

Recreatie: Vergadering & stukken AB vergadering Recreatieschap Spaarnwoude (Cagenda NLG 23-11-2020)

26

Ruimte / Omgevingsverordening: Ter informatie brief van bewoners Landsmeer
over bezwaren tegen bouwplan (C-agenda RWK 23-11-2020)

27

Omgevingsverordening: Ingekomen brief Caddesk - overgangsregeling ruimte voor
ruimte (C-agenda RWK 19-10-2020 / betrekken bij PS 22-10-2020)

28

Energie / Landbouw: Evaluatierapport Verduurzaming Glastuinbouw (C-agenda
RWK 23-11-2020 (leidend) & NLG 23-11-2020)
In het kader van de afronding van het Beleidsagenda Energietransitie 2016-2020 is
besloten tot een beleidsevaluatie met betrekking tot de energietransitie in de
glastuinbouw. In het voorliggende evaluatierapport wordt ingegaan op de
voortgang van het verduurzamingsproces van de glastuinbouwsector en welke
lessen hieruit te trekken zijn voor de provincie.
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29

Natuur: 'Maak van Schoorlse Duinen een Nationaal Park als Groen Erfgoed (Cagenda NLG 19-10-2020)

30

Natuur: Mail vereniging van grondeigenaren in de Weersloot te Loosdrecht (Cagenda NLG 23-11-2020)

31

Recreatie: Brief TBO: Drukte in natuur en recreatiegebieden / recreatievisie (Cagenda NLG 23-11-2020

32

Recreatie: Financiële stukken Plassenschap Loosdrecht (C-agenda NLG 23-112020)

33

Ruimte / Natuur: Vrienden van het Gooi Ingebrekestelling bezwaarschriften (Cagenda 23-11-2020 RWK & NLG)

34

Ruimte: Afschrift van brief bewoners Hollands Kroon aan college HK over Wieringen
(C-agenda RWK 23-11-2020)

35

Mobiliteit/Klimaat: Evaluatie webinar Regionaal Mobiliteitsprogramma 24
september 2020 (C-agenda M&B 26-10-2020 en RWK 23-11-2020

36

Audit: Brief GS aan PS inz. Auditopvolging peildatum 1 september 2020 (wordt als
achtergrondinformatie bij de begroting geagendeerd in alle commissies van
oktober)
Auditopvolging is een instrument om de overgenomen aanbevelingen van de
externe accountant, de Randstedelijke Rekenkamer, de provinciearchivaris en
Concerncontrol systematisch door te voeren. Het dient tevens als
verantwoordingsinstrument naar PS en sturingsinstrument voor PS. Per halfjaar
wordt gerapporteerd aan de directie, GS en PS.

37

Bereikbaarheid: Planstudie Guisweg, afronding fase 1 (C-agenda M&B 26-10-2020)
n.v.t.

38

Brief GS aan PS inz Memorie van antwoord begroting 2021 (A-agenda's alle
comissies bij begrotingsbehandeling oktober)
In de memorie van antwoord beantwoorden Gedeputeerde Staten de schriftelijke
vragen die Provinciale Staten over de begroting 2021 hebben gesteld.

39

Gezondheid: Brief GS Tijdspad asbestfonds (C-agenda NLG 23-11-2020)
Het asbestfonds voor bedrijven is in ontwikkeling. Het ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat gaf opdracht voor een onderzoek naar de inrichting van het fonds.
Het onderzoek is naar verwachting op 2 november 2020 klaar. Aan de hand van de
uitkomsten van het onderzoek wordt besloten over de inrichting van het
asbestfonds. Pas wanneer dat het geval is, zullen GS besluiten of PNH gaat
deelnemen in het fonds.
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40

Luchtvaart: Vaststelling ontwerp Luchthavenbesluit en m.e.r.-beoordeling
Amsterdam Heliport (C-agenda M&B 26-10-2020)
De provincie is verantwoordelijk voor de vergunning van regionale luchthavens in
Noord-Holland, waaronder die van Amsterdam Heliport. Met dit ontwerp-besluit
wordt de bestaande vergunning
van Amsterdam Heliport omgezet in een luchthavenbesluit (LHB) conform de
regelgeving voor burgerluchthavens. Bij deze verplichte omzetting wordt de
vergunning op drie punten geactualiseerd: aanpassing van de route, het aantal
vluchten waarbij rekening is gehouden met ruimte voor traumahelikoptervluchten
en het voldoen aan de stikstofvereisten.

41

Mobiliteit: HOV in 't Gooi - Halfjaarrapportage nr 13 (C-agenda M&B 26-10-2020)
De provincie Noord-Holland investeert in R-net, een betrouwbaar openbaarvervoer-netwerk. Onderdeel van dit netwerk is de hoogwaardige
openbaarvervoerverbinding (HOV) in ‘t Gooi tussen Huizen en Hilversum. De regio
krijgt hierdoor een frequente, snelle en betrouwbare openbaar-vervoer-verbinding
met Amsterdam, Schiphol en Almere. Daarnaast worden binnen het project HOV in
’t Gooi maatregelen genomen om het leefklimaat te verbeteren, de
verkeersveiligheid te vergroten en de natuur van bijvoorbeeld Anna’s Hoeve te
versterken. Met Provinciale Staten is afgesproken dat zij ieder half jaar een
voortgangsrapportage ontvangen. Voorliggende rapportage betreft de periode van
februari t/m juli 2020.

42

Mobiliteit: Netwerk en kennisplatform vrijwilligersvervoer (C-agenda M&B 26-102020)
Vrijwilligersvervoer, zoals de buurtbus, de ZoefZoef in Haarlem en de Zonnebloem
in Schagen, wordt steeds belangrijker als aanvulling op het OV. Om deze
vervoersvorm te stimuleren is het initiatief genomen een netwerk en
kennisplatform op te zetten. Voor dit initiatief wordt een incidentele subsidie van €
154.928 voor 1,5 jaar verleend aan Koningin Arthur, een adviesbureau op het
gebied van kleinschalige openbaar vervoerinitiatieven.

43

Onderwaterarcheologie: Brief GS aan PS inz. financiële bijdrage Museum Kaap Skil
voor tentoonstellen Palmhoutwrak-collectie (C-agenda EFB 26-10-2020)
Gedeputeerde Staten zijn voornemens de financiële bijdrage aan Museum Kaap Skil
voor het tentoonstellen Palmhoutwrak-collectie op te hogen naar 1 miljoen euro.

45

Stikstof: Afdoeningsvoorstel Motie 57-2019, ‘Stikstofbeleid’ (B-agenda NLG 2311-2020)
Op 11 november 2019 hebben Provinciale Staten een motie aangenomen, waarin
zij Gedeputeerde Staten oproepen nieuw stikstofbeleid vast te stellen, over
stikstofbeleid in gesprek te blijven met verschillende sectoren, effecten ervan te
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toetsen en Provinciale Staten te informeren. In een brief lichten Gedeputeerde
Staten toe hoe zij deze motie uitvoeren.
46

Bereikbaarheid: Brief GS aan PS over planning onderzoek naar korte termijn
maatregelen leefbaarheid Krommenie (C-agenda M&B 26-10-2020)

47

Bereikbaarheid: HOV Noordwijk-Schiphol (C-agenda M&B 26-10-2020)
Gedeputeerde Staten hebben voor het project HOV Noordwijk-Schiphol op het
Noord-Hollandse grondgebied de voorkeursvariant vastgesteld voor het tracé van
de busbaan. GS hebben ook de doorfietsroute vastgesteld, die parallel aan de
busbaan wordt aangelegd. Provinciale Staten zijn op de hoogte gesteld van de
besluiten. Het project bestaat uit de aanleg van een HOV-brug tussen Lisse en
Lisserbroek en een busbaan tot aan Nieuw-Vennep Getsewoud met parallel hieraan
een fietspad

48

Bereikbaarheid: Vaststellen intentieovereenkomst (Nieuwe) Bennebroekerweg (Cagenda M&B 26-10-2020)
N.v.t

49

Economie/duurzaamheid: Brief GS aan PS inz. raamwerk voor de uitvoering van
motie 42: economische herstel en duurzaamheidsfond (Het genoemde doel 1 in de
brief (muv bedrijventerreinen op B-agenda cie RWK 19-10-20 en de overige doelen
(met bedrijventerreinen uit doel 1) op b-agenda EFB 26-10-20)
Op 18 mei jl. hebben Provinciale Staten een motie aangenomen om te komen tot
een Economisch Herstel en Duurzaamheidsfonds (motie 42). Het doel is de
economische en maatschappelijke effecten in Noord-Holland, als gevolg van de
uitbraak van het Coronavirus te verzachten. GS komen nu met een brief waarin het
raamwerk dat is ontwikkeld voor de uitvoering is beschreven en wil daarover in
gesprek met PS.

50

Financien/reserves: Brief GS aan PS inz. bestedingsplannen bestemmingsreserves
(zal bij alle commissies ter kennisneming worden geagendeerd bij de
begrotingsbehandeling oktober 2020)
Bij de behandeling van de kaderbrief 2021 in PS heeft de portefeuillehouder
Financien toegezegd om de Staten meer inzicht te geven in de staat van de
reserves door middel van bestedingsplannen. Daarin geeft het college aan welke
ambities hij wil realiseren met de middelen in de bestemmingsreserves.

51

Gebiedscontracten: Voorstel tot afhandelen motie 56-2018 (B-agenda M&B 30-112020)
Aan Provinciale Staten wordt verzocht om motie 56-2018 ‘Verduurzaming van
wegaanleg en -onderhoud’ als afgehandeld te beschouwen.
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52

Gezondheid: Onderzoek vergunning Hoogovens, Sinter-, Pellet en Oxystaalfabriek
(C-agenda NLG 19-10-2020, later technische briefing)
Eén van vervolgstappen n.a.v. de sinterkoelers Tata Steel - waarvan de emissie niet
in overeenstemming bleek met de vergunning - is een onderzoek naar
de vergunningen van fabrieken van Tata Steel. Dit onderzoek is bedoeld om na te
gaan of er in de fabrieken c.q. in de vergunningvoorschriften zaken zitten die
kunnen leiden tot een situatie zoals eerder met de sinterkoelers. Het onderzoek
naar de vergunning van de Hoogovens, Sinterfabriek, Pelletfabriek en
Oxystaalfabriek is nu gereed.

53

Communicatie: schriftelijk antwoord op vraag van de heer Hoogervorst SP inzake
Prinsjesfestival (C-agenda EFB 26-10-20)

54

Erfgoed: Brief GS aan PS inz. actualiseren provinciaal erfgoedregister onderdelen
Stelling van Amsterdam (C-agenda EFB 26-10-20200
Tijdens het herijkingsproces van het provinciaal erfgoedregister is gebleken, dat
een aantal redengevende omschrijvingen van provinciale monumenten niet meer
actueel waren. Deze zijn nu aangepast aan de huidige stand van zaken. Daarnaast
wordt overgegaan tot aanwijzing tot provinciaal monument van acht onderdelen
van de Stelling van Amsterdam, die in het verleden nog niet waren opgenomen in
het erfgoedregister. Vervolgens is in de loop der jaren twee onderdelen van de
Stelling van Amsterdam verloren gegaan; deze worden dan ook uit het provinciale
erfgoedregister uitgeschreven.

55

Inkoop/catering eigen organisatie: Green Deal Catering Overheidslocaties, Voedsel
uit de Korte Keten (C-agenda EFB 26-10-2020)
Met de ondertekening van de Green Deal Catering Overheidslocaties, Voedsel uit de
Korte Keten wil de provincie in haar eigen bedrijfsrestaurant de inkoop en
consumptie van duurzame lokale voedselproducten vergroten, de CO2 impact van
het voedselaanbod reduceren en voedselverspilling tegengaan. De Green Deal
wordt gesloten tussen het rijk en provincies.

56

Werkgeverschap/Diversiteit: brief GS aan PS over duurzaam doorpakken en onze
rol als werkgever - diversiteit op de werkvloer (C-agenda EFB 26-10-2020)
Het college geeft uitleg over het strategische HR beleid binnen onze Provincie en
wat dit betekent voor haar rol als werkgever op het gebied van diversiteit.

57

Omgevingsverordening: Nagekomen schriftelijke bijdrage bewoners Zijlkanaal-H
Windturbines in het Noorder-IJplas park Amsterdam - reactie op brief NDSM
(betrekken bij PS 05-10-2020)
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58

Omgevingsverordening: Nagekomen schriftelijke bijdrage hr Koks en mw. Van der
Loeff Omgevingsverordening - Geingebied (betrekken bij PS 05-10-2020)

59

Bereikbaarheid: Brief Vereniging Ondernemend Waterland (VOWA) over
onderdoorgang N247 nabij Broek in Waterland (C-agenda M&B 26-10-2020)

60

Bereikbaarheid: Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen 2020-2023 (A-agenda M&B
26-10-2020)
De provincie Noord-Holland is eigenaar en beheerder van een
infrastructuurnetwerk (kapitaalgoederen) van wegen, vaarwegen, fietspaden en
busbanen. De provincie heeft de wettelijke zorgplicht voor deze kapitaalgoederen.
De Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen 2020-2023 (NIKG) geeft antwoord op de
vraag hoe deze zorgplicht wordt ingevuld. Met andere woorden: wat is de opbouw
van onze kapitaalgoederen, hoe worden ze onderhouden en wat zijn de kosten
daarvan? De NIKG stelt ook beleidskaders en financiële kaders vast voor het beheer
en onderhoud van de kapitaalgoederen. Ze laat zo de lange termijn ontwikkeling
van de financiën van de provincie zien.

61

Bereikbaarheid: Vervolgstudie onderdoorgang N247 Broek in Waterland (B-agenda
M&B 26-10-2020)
De afgelopen jaren zijn vijf varianten uitgewerkt voor de passage van de N247
door Broek in Waterland. Daarbij ging het om één bovengrondse en vier
ondergrondse varianten. In een vervolgstudie worden twee ondergrondse varianten
(2x1 en 2x1+busstroken) verder beschouwd, met als doel de ruimtelijke inpassing,
technische uitvoering en kostenramingen gedetailleerder uit te werken. In een
Maatschappelijke Kosten Batenanalyse worden beide varianten vergeleken met de
huidige situatie en eerder beschouwde bovengrondse variant. Naar verwachting
neemt de vervolgstudie één jaar in beslag.

62

Mobiliteit: Actualiteiten coronavirus en de OV-concessies (C-agenda M&B 26-102020)
De impact van de coronacrisis op het openbaar vervoer is groot. GS informeren PS
over de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus en de OV-concessies in
Noord-Holland.

63

Mobiliteit: Convenant Overdracht materieel OV-concessie Haarlem-IJmond (Cagenda M&B 26-10-2020)
Provincie en Connexxion hebben een convenant opgesteld voor de overdracht van
58 nieuwe elektrische bussen, die vanaf september 2020 gaan rijden in de OVconcessie Haarlem-IJmond. De elektrische bussen worden na afloop van de huidige
OV-concessie (in 2027) overgedragen aan de opvolgende vervoerder,
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zodat investeringen in emissievrije bussen en bijbehorende laadinfrastructuur zo
goed mogelijk worden benut.
64

Natuur: Verpachting natuurgrond (C-agenda 19-10-2020)
De provincie Noord-Holland verpacht grond, gelegen binnen de begrenzing van het
Natuurnetwerk Nederland (NNN). Tot op heden was er op die percelen veelal nog
sprake van voortgezet landbouwkundig gebruik. Vanaf 1 november 2020 worden
deze percelen niet meer verpacht als landbouwgrond, maar als natuurgrond. Bij de
verpachting worden aangescherpte gebruiksvoorwaarden gebruikt, die in lijn zijn
met de landelijk opgestelde beheerrichtlijnen die gelden voor de te realiseren
natuurdoelen. Hiermee wordt bijgedragen aan de opgave om de NNN af te ronden.

65

Natuur: Programma Natuurontwikkeling (PNO) 2021-2025 (B-agenda NLG 19-102020)
Het Programma Natuurontwikkeling (PNO) 2021-2025, is een compacte
beschrijving van één van de kerntaken van de provincie: het behoud en versterken
van de natuur. Het PNO brengt de samenhang tussen verwerving, inrichting en
beheer van natuur tot uitdrukking. Het programma geeft inzicht in de projecten die
de provincie uitvoert voor herstel en versterking van het Natuurnetwerk Nederland
(NNN). De programmering in het PNO hangt samen met de Realisatiestrategie NNN,
die eveneens door Gedeputeerde Staten is vastgesteld. Daarnaast bevat het PNO
het Natuurbeheerplan 2021 dat van 28 mei tot en met 8 juli 2020 ter inzage heeft
gelegen. Het PNO en het Natuurbeheerplan worden jaarlijks geactualiseerd en ter
besluitvorming aan Provinciale Staten voorgelegd.

66

Natuur: Realisatiestrategie NNN (B-agenda NLG 19-10-2020)
Om de biodiversiteit te vergroten, wil de provincie Noord-Holland een versnelling
aanbrengen in de aanleg van het Natuurnetwerk Nederland. In de
‘Realisatiestrategie NNN’ wordt beschreven op welke manier dit gebeurt.
Belangrijke onderdelen van de Realisatiestrategie zijn het optimaliseren van de
NNN-begrenzing en het vaker inzetten van het instrument van volledige
schadeloosstelling bij grondverwerving.

67

Nota wijzigingen voor Omgevingsverordening NH2020
Na het openbaar maken van het Eindconcept van de Omgevingsverordening
NH2020 en de concept Nota van Beantwoording na besluitvorming daarover door
GS op 1 september jl. zijn uit de technische vragen van statenleden, reacties van
indieners en nadere controles nog onvolkomenheden naar voren gekomen in het
eindconcept van de Omgevingsverordening en de bijbehorende werkingsgebieden.
Aan PS wordt voorgesteld een lijst met voorgestelde wijzigingen mee te nemen in
de besluitvorming over de Omgevingsverordening NN2020 op 5 oktober a.s.. Deze
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wijzigingen zijn technisch van aard en bevatten geen beleidsinhoudelijke
wijzigingen.

68

Water: Voortgangsrapportage Oostelijke Vechtplassen 2019 (C-agenda NLG 1910-2020)
Eind 2017 is het Gebiedsakkoord Oostelijk Vechtplassen door 21 partners
ondertekend en het Programma Oostelijke Vechtplassen van start gegaan.
De bijgaande Voortgangsrapportage 2019 is de formele jaarlijkse verantwoording
van het programma en toont de voortgang op inhoudelijk en financieel gebied van
ruim 20 projecten.

69

Water: Vrijgave ontwerp-provinciaal inpassingsplan Schil Naardermeer (C-agenda
NLG 19-10-2020)
Gedeputeerde Staten besluiten dat gelet op de aanmeldingsnotitie m.e.r.beoordeling Schil Naardermeer er geen milieueffectrapportage behoeft te worden
opgesteld aangezien geen nadelige gevolgen voor het milieu zijn te verwachten.
Voorts stellen Gedeputeerde Staten het ontwerp-provinciaal inpassingsplan Schil
Naardermeer vast en leggen dit m.e.r.-beoordelingsbesluit en het plan gedurende
zes weken ter inzage. Met het inpassingsplan wordt voorzien in een
bestemmingswijziging naar natuur waarmee de uitvoering van het inrichtingsplan
voor de Schil rond het Naardermeer mogelijk wordt gemaakt.

70

Initiatiefvoorstellen SP : steunpunt inventarisatie erfgoed en steunpunt vrijwilligers
erfgoed (A-agenda EFB 30-11-2020)

71

Gezondheid: Ingekomen mails inzake Tata Steel (C-agenda NLG 19-10-2020)
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