Lijst ingekomen stukken april 2021 voor PS van 17 mei 2021
Nr.

Onderwerp

1

Bestuur: Verzoek tot deelname van twee Statenleden aan de
begeleidingscommissie van de Quick Scan Provinciale Democratie (Presidium 17
mei 2021)
In de ingekomen stukkenlijst van april is per abuis een mail over hetzelfde
onderwerp opgenomen, in plaats van de formele brief. Hierbij wordt deze fout
hersteld.

2

Water: Wijziging uitvoeringsregeling subsidie fysieke uitvoeringsprojecten
klimaatadaptatie provincie Noord-Holland 2020 (C-agenda NLG 07-06-2021)
In februari 2020 hebben GS de Uitvoeringsregeling subsidie fysieke
uitvoeringsprojecten klimaatadaptatie Noord-Holland 2020 vastgesteld. Deze
subsidie is bedoeld om gemeenten die samenwerken op het gebied van
klimaatadaptatie te stimuleren om maatregelen uit te voeren om de gevolgen van
klimaatverandering te beperken. Aan de subsidieregeling worden
weigeringsgronden toegevoegd voor nieuwbouw en voor de aanleg van riolering
of een gescheiden afvoersysteem voor hemelwater en riolering. Daarnaast worden
bij de rangschikking van de aanvragen de uitvoeringsprogramma’s van de
werkregio’s toegevoegd als criterium. Gemeenten kunnen dit jaar vanaf 6 juli
2021 tot 7 oktober 2021 bij de provincie subsidie aanvragen voor de uitvoering
van fysieke maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering te beperken. De
regeling loopt tot oktober 2022.

3

Wonen/Natuur: Gebiedsgerichte ontheffingen in het kader van de Wet
natuurbescherming (B-agenda RWK 07-06-2021/C-agenda NLG 07-06-2021)
Er is sprake van een toenemende vraag naar gebiedsgerichte ontheffingen (GGO’s)
in het kader van de Wet natuurbescherming, als gevolg van grote
verduurzamings- en woningbouwopgaven in stedelijk gebied. De beleidsregel
natuurbescherming Noord-Holland is uitgebreid met richtlijnen hiervoor. Tegelijk
wordt gestart met een lerende aanpak GGO, samen met gemeenten. Hiermee
stellen we Provinciale Staten voor motie M107-2019 af te doen.

4

Wonen/Energie: Overeenkomst HAL verduurzaming gebouwde omgeving (Cagenda 07-06-2021)
De provincie wil de HAL-regio helpen bij het verduurzamen van de gebouwde
omgeving. Daarom ondertekent de provincie een overeenkomst met 10 partners
uit deze regio om samen aan dit doel te werken.
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5

Bereikbaarheid/Veiligheid: Omgevingsvergunning toegangsweg circuit Zandvoort
(C-agenda M&B 14-06-2021)

6

Natuur: Provinciaal inpassingsplan Schil Naardermeer (A-agenda NLG 30-082021)
Gedeputeerde Staten keuren het Provinciaal Inpassingsplan(PIP) Schil Naardermeer
en de Nota van Beantwoording over de ingediende zienswijzen op het ontwerp PIP
Schil Naardermeer en het ontwerp-Watergebiedsplan Naardermeer en omliggende
schil goed en dragen deze voor aan Provinciale Staten ter vaststelling. Met het
inpassingsplan wordt voorzien in een bestemmingswijziging naar natuur.
Daardoor kan er een natte bufferzone rondom het Naardermeer worden
aangelegd. Deze natte ‘Schil’ is nodig om de natuur in het gebied te verbeteren
en het Naardermeer toekomstbestendig te maken.

7

Arbeid/Onderwijs : Brief GS aan PS inz. Afhandeling motie 184/2020, Investeren
in stageplekken voor Noord-Hollandse jongeren (B-agenda 14 juni 2021 of 6-92021)
Via motie 184, hebben Provinciale Staten het college verzocht om in gesprek te
gaan met de technieksector om te onderzoeken of er ondersteuning van de
provincie nodig is voor het oplossen van een mogelijk tekort aan stageplaatsen of
leerbanen ten gevolge van Covid19 maatregelen. De conclusie is dat er nu geen
problemen zijn bij de MBO techniekopleidingen om jongeren aan stages en/of
leerwerkplekken te helpen.

8

Cultuur: Brief GS aan PS inz. Cultuurconvenant 2021-2024 Ministerie van OCW MRA (C-agenda EFB 14-6-2021)
Iedere vier jaar sluit het ministerie van OCW convenanten af met de lagere
overheden met als doel afspraken te maken over de instandhouding van de
culturele infrastructuur. Gezien het opkomende belang van stedelijke regio’s in
het landelijke cultuurbeleid, heeft het Ministerie er voor gekozen om ook een
convenant af te sluiten met de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Provincie
Noord-Holland is samen met de gemeente Amsterdam bestuurlijk trekker en
voorzitter van het samenwerkingsprogramma Kunst, Cultuur en Erfgoed in de
MRA.

9

Erfgoed: Brief GS aan PS inz. Actualisatie provinciaal erfgoedregister: diverse inen uitschrijvingen van provinciale monumenten (C-agenda EFB 14-6-2021)
Het voornemen wordt bekend gemaakt om drie objecten, die voor de provincie
van provinciaal belang zijn, aan te wijzen tot provinciaal monument. Daarnaast
wordt in het kader van de actualisering van het provinciaal erfgoedregister een
aantal monumenten uit het erfgoedregister uitgeschreven.
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10

Europa: Brief GS aan PS inz. Rapportage over 2020 van de Europastrategie 20172021 (C-agenda EFB 14-6-2021)
In de Europastrategie van Noord-Holland 2017-2021 staat dat er jaarlijks
gerapporteerd wordt over de voortgang en uitvoering van de ambities uit de
strategie. Deze voortgang gaat over de uitvoering en de bereikte resultaten van
het laatste jaar van de huidige strategie, het jaar 2020.

11

Klimaat en energie: Brief gevraagde informatie n.a.v. commissie RWK 19 april
2021 (RWK

12

Motie 41 Noodfonds: Brief GS aan PS inz. Uitnodiging aan gemeenten tot voorstel
propositie noodfonds sociale infra voorjaar 2021 (C-agenda EFB 14-6-2021)
Provinciale Staten hebben op 18 mei 2020 een motie aangenomen om een
noodfonds in te stellen voor culturele en maatschappelijke organisaties die
schade hebben als gevolg van de coronacrisis. Met dit noodfonds heeft de
provincie in 2020 samen met de gemeenten 100 instellingen financieel kunnen
ondersteunen. Het resterende budget wordt ingezet voor noodsteun in de periode
1 januari – 1 juli van 2021. Gedeputeerde Staten nodigen de samenwerkende
Noord-Hollandse gemeenten in Metropoolregio Amsterdam (MRA, minus
Amsterdam) en Noord-Holland Noord (NHN) uit, uiterlijk 1 juli 2021, een voorstel
in te dienen voor steun aan culturele instellingen van vitaal regionaal belang. Op
basis van deze voorstellen zullen GS bijdragen uit het noodfonds verstrekken aan
de gemeenten.

13

Bereikbaarheid/Vaarwegen: Ingekomen mail probleem 'loswal' Lisserdijk
Buitenkaag (WOB-verzoek) (C-agenda M&B 14-06-2021)

14

Bereikbaarheid: Ingekomen mail van Platform Krommenie over Maatregelen
Krommenie Assendelft (N203) (C-agenda M&B 22-04-2021)

15

Ruimte: Afschrift aan PS van ingekomen brief aan GS - werkgroep Red de
Wieringermeer (C-agenda RWK 07-06-2021)

16

Ruimte: Ingekomen mail - Schreefgroei in de polder Wieringen (C-agenda RWK
07-06-2021)
De niet-geanonimiseerde versie is voor Statenleden beschikbaar in iBabs
(ingekomen stukken met NAW-gegevens)

17

Bereikbaarheid: Ingekomen mail, VERZOEK: Bewoners & Ondernemers tegen de
Tijdelijke Zaanbrug in Womerveer - Gemeente Zaanstad (M&B 22-04-2021)

18

Energie: RES 1.0 Noord-Holland noord (A-agenda RWK 03-06-2021 & 10-062021)

19

Energie: RES 1.0 Noord-Holland Zuid (A-agenda RWK 03-06-2021 & 10-062021)
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21

Natuur: Collectief agrarisch natuurbeheer 2021 (C-agenda NLG 07-06-2021)
Een aantal 6-jarige contracten uit een oude regeling voor agrarisch natuurbeheer
(SVNL-a) van individuele agrariërs loopt nog door t/m 2021. Het college heeft net als voorgaande jaren- het kaartmateriaal collectief beheer 2021 (oude stijl)
vastgesteld en zal het RVO hierover informeren zodat het RVO over kan gaan tot
de administratieve verwerking van de subsidieaanvragen en tot uitbetaling van de
subsidie aan de betreffende agrariërs

22

Natuur: Motie groencertificaten M92 (B-agenda NLG 30-08-2021)
Provinciale Staten hebben op 11 november 2019 een motie aangenomen, waarin
Gedeputeerde Staten worden verzocht te onderzoeken in hoeverre het mogelijk
om natuurontwikkeling mede te financieren door middel van het uitgeven van
groencertificaten. Na onderzoek is gebleken dat dit weinig kansrijk lijkt. Hierover
worden Provinciale Staten per brief geïnformeerd.

23

Recreatie: Toekomstige samenwerking Plassenschap Loosdrecht (C-agenda 0706-2021)

24

Ruimte: Verstedelijkingsstrategie Concept-versie 80% (april 2021) (C-agenda RWK
07-06-2021)
De 100%-versie wordt medio mei verwacht en komt naar PS voor wensen en
bedenkingen

25

Ganzenbeleid: Afschrift van brief aan gedeputeerde inzake ganzenbeleid (Cagenda NLG 07-06-2021)

26

Randstedelijke Rekenkamer: Eindrapport Opvolging aanbevelingen 2021 (Cagenda NLG en RWK 7-6 en EFB 14-6)

27

Toezicht gemeentefinanciën: Brief GS aan PS inz. Kaderbrief Financieel Toezicht
2022 (de brief wordt nog toegevoegd aan de c-agenda EFB 22-4 , mede ook om
als achtergrondinformatie te gebruiken voor de technische briefing EFB 22/4 over
bestuurskracht/gemeentefinanciën)

28

Energie: Initiatiefvoorstel CDA Afwegingskader energie uit wind en zon op land
(A-agenda RWK 30-08-2021 o.v.b.)

29

Circulaire Economie: Wijziging en vaststelling subsidieplafond 2021
uitvoeringsregeling subsidie kleinschalige activiteiten circulaire economie NoordHolland 2020 (C-agenda EFB 14-6-2021)
De Uitvoeringsregeling subsidie kleinschalige activiteiten circulaire economie
Noord-Holland 2020 beoogt activiteiten van in aanmerking komende stichtingen
en verenigingen te subsidiëren die bijdragen aan de bewustwording en
gedragsverandering van inwoners uit Noord-Holland. Dit om de kansen voor een
circulaire economie en het bewustzijn van de noodzaak om tot een circulaire
economie te komen te vergroten. De regeling is na openstelling in 2020
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aangepast om nog beter aan te sluiten bij de doelen van de provincie NoordHolland zoals opgenomen in de Actieagenda Circulaire Economie 2021-2025
30

Inkoop: Brief GS aan PS inz. vastgesteld Inkoopbeleid 2021-2024 (C-agenda EFB
14-6-2021)
In het Coalitieakkoord 'Duurzaam doorpakken' is vermeld dat het inkoopbeleid
gemoderniseerd wordt. Gezien ook de (aangescherpte) doelstellingen in het
Coalitieakkoord is een nieuw inkoopbeleid voor de komende vier jaar opgesteld.
Met het inkoopbeleid willen we een bijdrage leveren aan een duurzame,
bereikbare, leefbare en innovatieve provincie. De provincie Noord-Holland
besteedt jaarlijks tussen de 30-50% van haar begroting via inkoop. Met dit
inkoopvolume hebben we als provincie impact op onze maatschappelijke
opgaven. Het inkoopbeleid, waarin 4 thema’s (Circulair Inkopen, Klimaatneutraal
Inkopen, Sociaal Inkopen en Ethisch Inkopen) zijn uitgewerkt, sluit onder meer
aan bij de doelstellingen van Actieprogramma Klimaat 2020 – 2023, de Circulaire
Roadmap van de Metropool Regio Amsterdam (MRA), de Actieagenda Circulaire
Economie 2021-2025 en de Green Deal duurzaam GWW.

31

MRA/transitieproces: Brief transitiecommissie met toelichting (gewijzigd) proces
versterkte samenwerking (Wordt bij het agendapunt versterkte samenwerking
MRA B-agenda EFB 22-4-2021 gevoegd).

32

Gezondheid: Reactie Tata Steel op RIVM briefrapport Tussentijdse resultaten
gezondheidsonderzoek IJmond (NLG 19-04-2021)

33

MRA: Brief GS inz. Voorstel transitiecommissie over MRA-samenwerking (Bagenda EFB 22-4-2021)
Door een ‘transitiecommissie’ is een conceptvoorstel opgesteld voor een betere
bestuurlijke samenwerking in de MRA. In een brief aan PS geeft het College van
GS zijn visie op dit conceptvoorstel.

34

Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu: VTH bij provinciale bedrijven inclusief bijlage
TATA/Harsco (B-agenda NLG 19-04-2021)
Het college van Gedeputeerde Staten informeert voorafgaand aan iedere
vergadering van de commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid over de
ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving
(VTH) bij bedrijven die onder provinciaal bevoegd gezag vallen. Hieronder vallen
ook Tata Steel en Harsco Metals

35

Water: Brief opsomming activiteiten Noord-Holland burgerparticipatie aangaande
dijkplaatsen (C-agenda NLG 19-04-2021)

36

Wonen: Uitvoeringsregeling Versnelling Woningbouw 2021 (C-agenda RWK 0706-2021)
In navolging van de op 8 december 2020 door GS vastgestelde Herijking
Uitvoeringsprogramma Binnenstedelijk Bouwen en Versnellen
5

Woningbouwproductie is de uitvoeringsregeling subsidie versnelling woningbouw
Noord-Holland 2021 opgesteld. Deze nieuwe uitvoeringsregeling 2021 is voor
gemeenten in Noord-Holland, met uitzondering van de gemeenten Amsterdam,
Alkmaar, Hoorn, Purmerend, Haarlem, Haarlemmermeer, Zaanstad, Hilversum en
Heerhugowaard, omdat deze laatstgenoemde gemeenten met de grootste
woningbouwopgave gebruik kunnen maken van de flexibele schil MRA. Op grond
van deze nieuwe uitvoeringregeling 2021 kunnen de gemeenten extra
personeel/expertise inhuren. De betreffende gemeenten in Noord-Holland
kunnen per 1 juni 2021 subsidie aanvragen.
37

Natuur: Discussienota kruidenrijk Grasland van ChristenUnie (B-agenda NLG 1902-2021)

38

Gezondheid: RIVM briefrapport Tussentijdse resultaten gezondheidsonderzoek
IJmond (B-agenda NLG 19-04-2021)
Het RIVM voert in opdracht van de provincie en van de IJmondgemeenten
gezondheidsonderzoek uit in de regio IJmond. Het RIVM briefrapport
“Tussentijdse resultaten gezondheidsonderzoek IJmond” bevat de tussentijdse
resultaten met betrekking tot twee onderwerpen van het gezondheidsonderzoek,
te weten luchtkwaliteit en inhaleerbare fractie op ervaren (on)gezonde dagen en
acute gezondheidsklachten.

39

(heel PS) Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht - editie 48 (alle
commissies april 2021)

40

Bestuur: Brief burger Zaandam met Verzoek om verordening Provincie NH mbt
Financieel onderzoek jeugdzorg (het is aan de individuele fracties om hier
eventueel actie op te ondernemen (C-agenda EFB 22-4-2021; de brief met NAW
gegevens staat in de ingekomen stukkenlijst met NAW gegevens).

41

Energie/Gezondheid: Afschrift aan PS - Raadadres gezondheidseffecten
windturbines

42

Omgevingsverordening: Ingekomen brief inwoners over misbruik Ruimte-voorruimte regeling (C-agenda RWK 19-04-2021)
De niet-geanonimiseerde versie is voor Statenleden beschikbare in het afgesloten
gedeelte voor stukken met NAW-gegevens.

43

Energie: Openbaarmaking en besluitvorming RES 1.0 (C-agenda RWK 19-042021)
GS attenderen PS op de openbaarmaking van de RES 1.0 op 21 april a.s. in
verband met de reflectiebijeenkomst voor volksvertegenwoordigers op 19 mei a.s.

45

Alle commissies: Brief GS aan PS inz. Strategische samenwerkingsagenda
provincie Noord-Holland en regio Gooi en Vechtstreek (C-agenda van alle
commissies in april)

6

Met dit besluit wordt de samenwerking met de regio Gooi en Vechtstreek
bestuurlijk bevestigd. Daarmee zetten regio en de provincie een stap verder in het
traject van het meer regionaal werken. In deze regionale samenwerkingsagenda
(RSA) stellen Regio en provincie bepaalde thema’s centraal zoals benoemd in
bijvoorbeeld het provinciale coalitieakkoord en de eigen Gooi en Vechtstreek
agenda. We onderschrijven hiermee dat we de benoemde thema’s belangrijk
vinden, en hierop (intensiever) gaan Strategische samenwerkingsagenda provincie
Noord-Holland en Regio Gooi en Vechtstreek samenwerken. Daarnaast verstevigt
het de samenwerking. In de RSA zijn onderwerpen opgenomen die zonder de
betrokkenheid van de provincie niet of minder goed van de grond komen. De RSA
is daarmee in feite een concretisering van afspraken die we met de regio hebben
gemaakt over de uitwerking van de provinciale Omgevingsvisie. Hierin is de RSA
benoemd als instrument.
46

Bestuur: Brief burger Bussum met Verzoek om verordening Provincie NH mbt
Financieel onderzoek jeugdzorg (het is aan de individuele fracties om hier
eventueel actie op te ondernemen (C-agenda EFB 22-4-2021; de brief met NAW
gegevens staat in de ingekomen stukkenlijst met NAW gegevens).

47

Bestuur: Brief GS aan PS inz. Motie 2020-21 opvang kinderen Moria (B-agenda
EFB 22-4-2021)
In de Statenvergadering van 9 maart 2020 is de motie ‘Vang de kinderen van
Moria op’ aangenomen. Het College van GS heeft PS een brief gezonden met het
voorstel om deze motie als afgedaan te beschouwen.

48

Brief Stichting Behoud Waterland realiseren Natuurdoelen (C-agenda NLG 19-042021)

49

Infrastructuur: Duurzaamheidsambities provinciale infrastructuur 2021-2023 (Aagenda M&B 22-04-2021)
Provinciale Staten hebben vorig jaar een budget € 7,5 miljoen euro ter
beschikking gesteld voor het verduurzamen van de infrastructurele projecten. Dit
budget is voor 3 jaar (2021-2023). Om invulling te geven voor 2021 en een
doorkijkje te maken naar de volgende 2 jaren is een inventarisatie gemaakt van
de verduurzamingsmaatregelen en wordt de dekking hiervan weergegeven. Voor
de uitvoering van de investeringsprojecten 2021 worden kredieten aangevraagd.
Uitgangspunt is verduurzaming van de eigen infrastructuur. Denk daarbij aan het
planten van extra groen, toepassen van asfalt dat kan worden hergebruikt en het
tegengaan van wateroverlast.

50

Luchtvaart: Zienswijze Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) op ontwerpwijziging
Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (C-agenda M&B 22-04-2021)
Het kabinet werkt aan de verankering van het Nieuwe Normen- en
Handhavingstelsel voor Schiphol (het zogenaamde geluidpreferent vliegen) in
7

wet- en regelgeving. Met ingang van 2 maart 2021 heeft het kabinet met het oog
hierop de “Ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol” ter inzage
gelegd met de mogelijkheid voor een ieder om tot en met 29 maart 2021 een
zienswijze in te dienen. De Bestuurlijke Regie Schiphol heeft een gezamenlijke
zienswijze opgesteld.
51

Mobiliteit: Besluit Uitvoeringsovereenkomst N516 AVANT (C-agenda M&B 22-042021)
Door de groei van het aantal gebruikers van de N516 in Zaandam en Oostzaan
neemt de verkeersdruk toe. Het project Aanpak Verkeersdruk Ambacht N516
Thorbeckeweg (AVANT) heeft als doel om de doorstroming en veiligheid op de
N516 Thorbeckeweg te verbeteren voor reizigers die gebruik maken van het
openbaar vervoer, fietsers en automobilisten. Om de samenwerking en
vervolgfase te bekrachtigen, tekenen de Vervoerregio Amsterdam (trekker), de
provincie Noord-Holland en de gemeenten Zaanstad en Oostzaan op 7 april een
uitvoeringsovereenkomst.

52

Mobiliteit: Besluit Wob-verzoek verzakkingen N231 (Legmeerdijk) (C-agenda M&B
22-04-2021)
De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht op informatie van de
overheid. Overheidsinformatie is meestal openbaar, maar de Wob kent een aantal
gevallen waarin de gevraagde informatie niet openbaar kan worden gemaakt.
Meer over de Wob is te vinden op www.noord-holland.nl/wob.

53

Mobiliteit: Focus Smart Mobility (A-agenda M&B 22-04-2021)
In de Focus Smart Mobility 2022-2025 voor de provincie Noord-Holland wordt
richting gegeven aan het beleid en de inzet op Smart Mobility activiteiten voor
slim, schoon en veilig reizen in Noord-Holland. Met nieuwe technologieën en
slimme mobiliteitsconcepten, maakt de provincie reizen aangenamer, biedt ze
meer en gezondere mobiliteitskeuzes aan de reizigers aan en zorgt er
tegelijkertijd voor dat er minder schade wordt toegebracht aan mens en milieu.

54

Omgevingsverordening: Concept Ontwerp Omgevingsverordening NH2022 (Bagenda RWK 19-04-2021)
Het college van Gedeputeerde Staten heeft de Ontwerp-Omgevingsverordening
NH2022 vastgesteld. Met deze verordening, de opvolger van de
Omgevingsverordening NH2020, worden de huidige provinciale regels in lijn
gebracht met de landelijke Omgevingswet. De meeste wijzigingen zijn het gevolg
van de Omgevingswet. De drie meest in het oog springende wijzigingen gaan over
milieu, natuur en de Regionale Energiestrategieën, (RES’en 1.0), deze laatste zijn
leidend voor wind op land. Ook de reacties ontvangen tijdens de diverse
consultatiesessies en de formele zienswijzen op de Omgevingsverordening
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NH2020 zijn meegenomen. De Omgevingsverordening NH2022 zal tegelijk met
de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking treden.
55

Participatie: Brief GS aan PS inz. Provinciedeal Digitale Democratie Noord-Holland
(C-agenda EFB22-4-2021 en agenda eerstkomende vergadering werkgroep
Burgerparticipatie)
De provincie Noord-Holland sluit samen met het actieprogramma Democratie in
Actie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de VNG
de Provinciedeal Digitale Democratie Noord-Holland. Aanleiding zijn de ambities
uit de Communicatiestrategie en Agenda Bestuurlijke Vernieuwing. Met deze
Provinciedeal wordt samenwerking op het gebied van digitale participatie
gestimuleerd tussen verschillende overheden en wordt kennis en ervaring
uitgewisseld tussen experts, ervaringsdeskundigen en deelnemende partijen.

56

Recreatie: Brief Voortgang proces toekomstige samenwerking Recreatieschappen
(C-agenda NLG 19-04-2021)

57

Water: Brief GS inzake participatie en communicatie Ambitieprogramma
ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn Amsterdam (C-agenda NLG 19-04-2021)

58

Mobiliteit: Concept Perspectief Mobiliteit (B-agenda M&B 22-04-2021)
De provincie Noord-Holland wil samen met haar partners werken aan een slimme,
duurzame en veilige mobiliteit in Noord-Holland. De provincie geeft een overzicht
van haar beleidsprincipes op het gebied van mobiliteit in het Perspectief
Mobiliteit.

59

Omgevingsverordening: Ingekomen brief fractie ROSA Zaanstad aan PS over
omgevingsverordening (C-agenda RWK 19-04-2021)

60

Omgevingsverordening: Ingekomen brief fractie VVD Zaanstad aan PS over
omgevingsverordening (C-agenda RWK 19-04-2021)

61

Economie: Brief GS aan PS inz. Inrichting Regionale Ontwikkelingsmaatschappij
(ROM) in Noord-Holland (B-agenda EFB 22-4-2021)
De provincie heeft het voornemen om samen met Noord-Hollandse gemeenten en
het ministerie van EZK op korte termijn een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij
(ROM) op te richten. Met deze ROM willen overheden werken aan de
transitieopgaven in de economie en een duurzaam herstel uit de coronacrisis
bevorderen. De provincie onderschrijft de uitgangspunten van het ontwerp van de
ROM en gaat de komende weken een formeel besluit tot oprichting in gang
zetten. De intentie hierbij is om een provinciale deelname in de ROM aan te gaan
van € 40 miljoen.

62

Economie: Brief GS aan PS inz. HIRB+ uitvoeringsregelingen 2021 (C-agenda EFB
22-4-2021)
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Met de vaststelling van het Herstructurering en intelligent ruimtegebruik
bedrijventerreinen programma (HIRB+ programma) is besloten om de
subsidieregelingen voor ondersteuning voor bedrijventerreinen en
winkelgebieden te continueren. Daarnaast is besloten om voor verblijfsrecreatie
een nieuwe subsidieregeling open te stellen. Voor 2021 betreft dit de HIRB+
Uitvoeringsregeling Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties 2021, de
HIRB+ Uitvoeringsregeling Toekomstbestendige Winkelgebieden 2021 en HIRB+
Uitvoeringsregeling Revitalisering Verblijfsrecreaties 2021.
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Mobiliteit / Natuur: Brief Duinstichting gevaarlijke situatie fietspaden door
zandverstuiving (C-agenda NLG 19 april & M&B 22 april 2021)
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Natuur: Natuurnetwerk Nederland Waterland-Oost (C-agenda NLG 19-04-2021)
Om de biodiversiteit te vergroten, wil de provincie Noord-Holland een versnelling
aanbrengen in de aanleg van het Natuurnetwerk Nederland. Om tot die
versnelling te komen, is vorig jaar besloten om het instrument van volledige
schadeloosstelling bij grondverwerving ruimhartiger toe te passen. Met dit
aanvullend besluit wordt het gebruik van volledige schadeloosstelling ook
mogelijk in Waterland-Oost. Dit biedt agrariërs de mogelijkheid voor een
bedrijfsverplaatsing uit het NNN naar een plek met meer toekomstperspectief
voor de voortzetting van hun agrarisch bedrijf. In Waterland-Oost ontstaat
daarmee meer ruimte voor de natuur.
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Natuur: Optimalisatie begrenzing NNN (C-agenda NLG 19-04-2021)
Om de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) te versnellen voert de
provincie een optimalisatie van de begrenzing van het NNN uit. Hierbij is de
begrenzing gecontroleerd op kaartfouten, ecologische betekenis en
realisatieperspectief. Met bijgaand ‘voornemen tot herbegrenzing’ wordt op 27
locaties nieuwe NNN begrensd en tegelijk op 26 locaties NNN ontgrensd. Zowel
de begrenzingen als ontgrenzingen bedragen circa 150 hectare, waardoor het
NNN in omvang gelijk blijft, maar de ecologische kwaliteit en de realisatiesnelheid
verbeteren. Gelijktijdig wordt de begrenzing van het Bijzonder Provinciaal
Landschap (BPL) waar sprake is van landschappelijke eenheden hierop aangepast.

66

Bereikbaarheid: Ingekomen mail BO-MIRT AO Spoor 30 minuten minder
quickscan (2019-2020) bestaand spoor Groningen Leeuwarden - Amsterdam (Cagenda M&B 22-04-2021)
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Bereikbaarheid: Ingekomen mail Sfeerverslag 3e werkatelier Mirt verkenning
Rottepolderplein (C-agenda M&B 22-04-2021)
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Mobiliteit: Eindverantwoording Investeringsagenda OV 2015-2020 (C-agenda
M&B 22-04-2021)

10

De Investeringsagenda Openbaar Vervoer 2015-2020 is een
(uitvoerings)programma waarbij het realiseren van diverse openbaar
vervoerprojecten centraal staat. Het doel is de snelheid en betrouwbaarheid van
het provinciaal buslijnennet te vergroten. Gemeenten kunnen geen subsidie meer
aanvragen. Een aantal projecten is al afgerond en de komende jaren worden ook
nog projecten uitgevoerd. PS worden jaarlijks over de voortgang op de hoogte
gehouden. Aan PS wordt nu de verantwoording over 2020 én de
eindverantwoording van het programma voorgelegd.
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Mobiliteit: Verkeersveiligheid Rijkssubsidie bermmaatregelen N-wegen (C-agenda
M&B 22-04-2021)
De provincie neemt extra maatregelen om de verkeersveiligheid van bermen langs
de N-wegen te verbeteren. Denk aan verkeersveiligheidsmaatregelen als
bermverharding en het plaatsen van een geleiderail. Het Rijk heeft subsidie
beschikbaar gesteld voor bermmaatregelen. De provincie heeft in totaal 16
locaties vastgesteld die aangepakt worden. 9 daarvan stonden al op de planning,
maar daar komen 7 projecten bij. De provincie investeert €9,1 miljoen en het Rijk
€1,6 miljoen (subsidie).
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Bedrijventerrein/laadpalen: Brief GS inz. afdoen Motie 1792020/Uitvoeringsregeling HIRB+ Duurzaamheid 2021 (afdoen motie B-agenda
EFB 22-4-2021)
De provincie stelt de subsidieregeling ‘Herstructurering Innovatief Ruimtegebruik
Bedrijventerreinen 2021 Duurzaamheid’ open. Deze HIRB regeling wordt
gefinancierd met budget uit het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds.
Met deze subsidies wordt een impuls gegeven aan duurzame energiemaatregelen
op bedrijventerreinen en zo aan de verdere toekomstbestendigheid en
verduurzaming van bedrijventerreinen in Noord-Holland. Met deze regeling wordt
tevens uitvoering gegeven aan de statenmotie 179-2020 over de aanleg van
publieke laadpalen.
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Energie: Definitief besluit aanwijzing stimuleringsgebied zonne-energie ten
zuiden van Zwanenburg (C-agenda RWK 19-04-2021)
De gemeente Haarlemmermeer heeft Gedeputeerde Staten op 2 februari 2021 per
brief gevraagd de procedure te starten voor het aanwijzen van een
stimuleringsgebied zonne-energie langs de A9 ten zuiden van Zwanenburg. Na
het doorlopen van de procedure hebben GS besloten het stimuleringsgebied aan
te wijzen.
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