Lijst Ingekomen stukken juni PS 13 september 2021
Nr.

Omschrijving

1

Bestuur: Raad voor Openbaar Bestuur: advies Droomland of niemandsland;
uitgangspunten voor het besturen van regio’s (c-agenda EFB 6-9-2021)

2

Energie: Brief Meermolens mbt RES 1.0 (betrekken bij PS 05-07-2021)

3

Europa: verslag van Webinair Europa gehouden op 22 juni 2021 (c-agenda EFB 69-2021)

4

Ruimte, Vergunning, Datastrategie: Mail Werkgroep Red de Wieringermeer mbt
bijdragen insprekers ontwerp bestemmingsplan Uitbreiding Agripoort A7 (Cagenda RWK 30-08-2021, cc NLG 30-08--2021, EFB 31-08-2021)

5

Ruimte, Vergunning, Datastrategie: Mail Werkgroep Red de Wieringermeer mbt
spoeddebat ontwerp bestemmingsplan B1 (C-agenda RKW 30-08-2021, cc NLG
30-08-2021, EFB 06-09-2021)

6

Infrastructuur: Aanmelding infrastructurele projecten voor tweede tranche
Nationaal Groeifonds (C-agenda M&B 06-09-2021)
Het Platform Mobiliteit van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft twee
(infrastructuur)projecten aangekondigd voor de tweede tranche van het Nationaal
Groeifonds. In navolging van de succesvolle aanmelding van de Noord-Zuidlijn
kondigt het Platform Mobiliteit ook de aanmelding van de IJmeerlijn en het Sluiten
van de Kleine Ring (beide eveneens metrolijnen) aan. Het Platform Mobiliteit zal na
de zomer bezien of de aanvraag van deze projecten definitief wordt ingediend. Het
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besluit vervolgens over de
daadwerkelijke aanvraag bij het Nationaal Groeifonds.
Gedeputeerde Staten informeren met deze brief van het Platform Mobiliteit,
Provinciale Staten over dit voornemen.

7

Mijnbouwwet/Geothermie: Advies opsporingsvergunning geothermie Gooi en
Vechtstreek/Larderel (C-agenda NLG -leidend- en RWK 30-08-2021)
Provincie Noord-Holland is positief over het gebruik van aardwarmte. Het zoeken
naar aardwarmte moet uiteraard veilig en verantwoord gebeuren. Het Rijk ontving
een aanvraag voor een opsporingsvergunning voor aardwarmte van Larderel Energy
B.V. voor de locatie Gooi en Vechtstreek. Dit valt onder de Mijnbouwwet, en het Rijk
is hiervoor het bevoegd gezag. Aan ons is gevraagd advies uit te brengen omdat
het zoekgebied in Noord-Holland ligt.
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8

Mijnbouwwet/Geothermie: Advies opsporingsvergunning geothermie
Westeinder1/IPS (C-agenda NLG -leidend- en RWK 30-08-2021)
Provincie Noord-Holland is positief over het gebruik van aardwarmte. Het zoeken
naar aardwarmte moet uiteraard veilig en verantwoord gebeuren. Het Rijk ontving
een aanvraag voor een opsporingsvergunning voor aardwarmte van IPS Geothermal
Energy B.V. voor de locatie Westeinder1. Dit valt onder de Mijnbouwwet, en het Rijk
is hiervoor het bevoegd gezag. Aan ons is gevraagd advies uit te brengen omdat
het zoekgebied in Noord-Holland ligt.

9

Ruimte: Toekomstperspectief “Geniecampus van de westelijke Randstad” (C-agenda
RWK 30-08-2021)
Het afgelopen jaar heeft de provincie Noord-Holland ambtelijk samen met de
gemeente Haarlemmermeer en gemeente Amsterdam gewerkt in het ‘Atelier
Oostflank Haarlemmermeer’. Dit heeft geleid tot een toekomstperspectief op hoe
dit gebied zich kan gaan ontwikkelen als onderdeel van de zuidwestcorridor van de
MRA. Het biedt inzicht in de kansen die ontstaan voor dit gebied als opgaven meer
met elkaar in verband worden gebracht.

10

Wonen: Brief aan ministerie BZK en JV inzake huisvesting verblijfsgerechtigden
provincie Noord-Holland (B-agenda RWK 30-08-2021)
De provincie Noord-Holland heeft kennisgenomen van het signaal dat is afgegeven
door een aantal gemeenten dat zij de hoge taakstelling huisvesting
verblijfsgerechtigden niet of moeilijk kunnen realiseren. In een brief aan de
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aan de staatssecretaris
van Justitie en Veiligheid wordt gepleit hiervoor een oplossing te zoeken. Beide
ministeries werken op dit dossier samen. Met deze brief stelt GS voor om motie
M34-2021 af te doen.

11

Audit: Brief GS aan PS inz. Auditopvolging peildatum 1 maart 2021 (C-agenda NLG
en RWK 30-8-2021 en EFB en M&B 6-9-2021)
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.

12

Bereikbaarheid: Herallocatie Investeringspakket Bereikbaarheid Alkmaar (A-agenda
M&B 06-09-2021)
De provincie heeft in 2014 een budget van € 60 miljoen beschikbaar gesteld voor
een betere bereikbaarheid van de regio Alkmaar (Investeringspakket Bereikbaarheid
regio Alkmaar). Gedeputeerde Staten besluiten nu om geld dat gereserveerd was
voor het project N508/Nollenweg anders te besteden: € 7,5 miljoen wordt
gereserveerd als subsidie voor de ontwikkeling van een haven bij bedrijventerrein
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Boekelermeer en € 1,5 miljoen euro houdt de provincie vrij om de kruising
Nollenweg/Herenweg opnieuw in te richten.
13

Economie: Brief GS aan PS inz.Monitor Detailhandel Noord-Holland 2020-2021 (cagenda EFB 6-9-2021).
De Monitor Detailhandel Noord-Holland is een jaarlijkse analyse van de trends en
ontwikkelingen binnen de detailhandel, aangevuld met actuele data over
gemeentelijke plannen. Er is sprake van een status quo in 2020. Ondanks het effect
van COVID-19 blijkt sprake te zijn van een lichte banengroei, die voornamelijk te
vinden is in het online-winkelen. Het aantal en de oppervlakte van winkels is
afgelopen jaar opnieuw afgenomen. De leegstand is ongeveer gelijk gebleven en de
toekomstbestendigheid van winkelgebieden afgenomen.

14

Gezondheid / Klimaat: Advies opsporingsvergunning aardwarmte Purmerend 3 (Cagenda NLG & RWK 30-08-2021)
Yeager Energy B.V. heeft een opsporingsvergunning voor aardwarmte aangevraagd
voor de locatie Purmerend3. Dit valt onder de Mijnbouwwet, het Rijk is hiervoor het
bevoegd gezag. Aan onze provincie is gevraagd om advies uit te brengen omdat
het zoekgebied in Noord-Holland valt. Het advies is voorbereid door de
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en is tot stand gekomen in overleg met de
gemeenten Purmerend, Beemster, Edam-Volendam, Wormerland, Oostzaan,
Landsmeer en Waterland, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en
drinkwaterbedrijf PWN.

15

Jaarstukken 2020: Brief GS aan PS inz. Bestuurlijke reactie verslag van bevindingen
Publiek Belang accountants (PS 28 juni 2021)
De accountant heeft de controle over de jaarrekening 2020 afgerond en hierover
gerapporteerd in een verslag van bevindingen. Het college heeft hierover een
bestuurlijke reactie geschreven. Het college besluit de bestuurlijke reactie ter
informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

16

Landbouw: Uitvoeringsagenda Voedselvisie 2021-2022 (B-agenda NLG 30-082021)
Met de uitvoeringsagenda Voedselvisie 2021-2022 worden verschillende projecten
en activiteiten gestimuleerd die een bijdrage leveren aan de doelen uit de
voedselvisie: regeneratieve landbouw, kringlooplandbouw en korte ketens. Voor de
jaren 2021 en 2022 wordt een bedrag van ruim € 3.7 miljoen beschikbaar gesteld.

17

Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu: Ingekomen mail Oproep stichting Frisse
Wind.Nu! m.b.t. stemming PCR regeling project Everest Tata Steel (te betrekken bij
PS 28-06-2021)

18

Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu: Ingekomen mail Stichting IJmondig over
stukken PS-vergadering Everest-PCR (te betrekken bij PS 28-06-2021)

3

19

Mobiliteit: Voortgangsrapportage Uitvoeringsprogramma Smart Mobility 2020 (Cagenda M&B 06-09-2021)
In het Uitvoeringsprogramma Smart Mobility 2018-2021 wordt onderzocht welke
nieuwe technologieën en innovaties in mobiliteit een succesvolle bijdrage kunnen
leveren aan de transitie naar slimme, schone en veilige mobiliteit in Noord-Holland.
De gebruiker staat hierbij centraal. Dit gebeurt door middel van studies, testen en
pilots samen met andere overheden, onderzoeksinstituten en bedrijven. In 2020
liepen zeven studies en 30 pilots. Door Covid-19 is vertraging opgetreden en
stagneerden 18 projecten.

20

Molens: Brief GS aan PS inz.Uitvoeringsregeling subsidie historische windmolens
Noord-Holland 2021 (C-agenda EFB 6-9-2021)
De monumentale windmolens in Noord-Holland worden door de provincie als een
belangrijke structuur beschouwd. Het onderhoud van deze historische windmolens
brengt hoge kosten met zich mee. Door middel van de Uitvoeringsregeling subsidie
historische windmolens Noord-Holland 2021 wordt de eigenaar in deze kosten
tegemoet gekomen.

21

Natuur: Vegetatie en floristische samenstelling grasland rond het Monnikenwater
(NLG 30-08-2021)

22

Ondermijning: Brief GS aan PS inz. Onderzoeksrapport Samen weerbaar tegen
ondermijnende criminaliteit (c-agenda EFB 6-9-2021)
De provincie Noord-Holland zet zich in om de weerbaarheid tegen ondermijnende
criminaliteit te vergroten en om deze vorm van criminaliteit aan te pakken. In dat
verband hebben GS onderzoek laten doen naar de wijze waarop andere provincies
gemeenten ondersteunen bij het versterken van de lokale weerbaarheid. Het
onderzoek heeft leerpunten opgeleverd voor de provincie Noord-Holland ten
aanzien van de versterking van de lokale weerbaarheid.

23

Presidium/Bestuur: opzeggen nevenfunctie A.Th.H. van Dijk als Lid Algemeen
Bestuur van Stichting Connekt

24

Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu: Brief van GS over beantwoording brief
Dorpsraad Wijk aan Zee met vragen over RIVM onderzoek (C-agenda NLG 30-082021)

25

Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu: Ingekomen mail dorpsraad WaZee tbv
stemming PCR regeling project Everest Tata Steel (te betrekken bij PS 28-06-2021)

26

Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu: Ingekomen mail Greenpeace inzake voorstel
PCR Tata Steel (te betrekken bij PS 28-06-2021)

27

Bereikbaarheid: Brief van GS met reactie op alternatieve locatie tijdelijke autobrug
over de Zaan (C-agenda M&B 06-09-2021)
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28

Bestuur/economie: Brief van kring van CdK's aan de informateur inz. aanbesteding
Nederlandse onderzeeboten (c-agenda EFB 6-9-2021)

29

IBT/MIRT/RES/Regiodeals: Advies Raad voor het Openbaar Bestuur inz. rol van het
Rijk bij IBT samenwerking MIRT/RES/Regiodeals (C-agenda NLG en RWK 30-82021 en EFB en M&B 6-9-2021)

30

IPO: tkn de agendabundel van de AV vergadering van 28 juni 2021

31

Landbouw: Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland en diverse
openstellingen 2021 (C-agenda NLG 30-08-2021)
GS hebben besloten om de Uitvoeringsregeling voor
Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) subsidies Noord-Holland te wijzigen in
verband met de verlenging van het programma met twee jaar en enkele
vereenvoudigingen van de regeling. Voor LEADER is ook de Lokale
Ontwikkelingsstrategie (LOS) gewijzigd in verband met de verlenging van het POP3.
GS hebben ook besloten om de volgende onderdelen van POP3 open te stellen:
uitvoering LEADER projecten, verplaatsing glastuinbouwbedrijven, samenwerking
voor Europese Innovatiepartnerschappen en niet-productieve investeringen water.

32

Natuur: Aanvraag Uitvoeringsprogramma Natuur Noord-Holland 2021-2023 (Bagenda NLG 30-08-2021)
Provincie NH heeft een aanvraag gedaan bij het Rijk voor een bedrag van 44
miljoen euro in het kader van het Uitvoeringsprogramma Natuur. De maatregelen in
dit programma zijn primair gericht op het herstel van natuur die schade ondervindt
van de hoge stikstoflast. Ook is een bedrag aangevraagd om 30 hectare bos te
compenseren dat door kap voor natuurdoelen verdwijnt of is verdwenen. De
periode van uitvoering van dit programma is tot eind 2023, met een uitloop van 2
jaar voor de uitvoering.

33

Water: Position paper waterrecreatie zuidelijk IJsselmeergebied (C-agenda NLG 3008-2021)
Het zuidelijk IJsselmeergebied wordt geraakt door meerdere problemen tegelijk,
zoals te veel waterplanten die gemaaid moeten en het risico dat helder water
troebel water wordt. De problematiek kent meerdere complexe oorzaken. De
provincies Noord-Holland, Flevoland, Utrecht en 16 gemeenten vragen het Rijk in
deze position paper bij elkaar ruim €92 miljoen bij te dragen aan de financiering
van oplossingsmethoden middels een lobby bij de Vaste Kamercommissie IenW en
een zienswijze op het Nationaal Water Programma.

34

Beantwoording technische vragen FvD over laatste 5 projecten waarbij
burgerparticipatie is ingezet
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35

Energie: Aanmelding voor programma 'Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER)
(C-agenda RWK 30-08-2021)
Via het programma OER (Opwek van Energie op Rijksvastgoed) stelt de
Rijksoverheid haar gronden ter beschikking voor het opwekken van hernieuwbare
energie. Door middel van deze brief verzoeken de provincie en betrokken
gemeenten langs de A7, A9 en A22 de Rijksoverheid om de rijksgronden langs
deze wegen op te nemen in het OER-programma.

36

Mobiliteit: Ingekomen mail Rover over Interim Hoofd OV Ombudsman (C-agenda
M&B 06-09-2021)

37

Ruimte: Wijzigingsplan 2 tracé 150kV kabel Oterleek-De Weel (C-agenda RWK 3008-2021)
Met het wijzigingsplan 2 tracé 150kV kabel Oterleek - De Weel wordt de
planologische situatie kloppend gemaakt met de werkelijk ligging van de
ondergrondse 150kV-kabels straks. Gezien het belang van de netaanpassing en
omdat de wijzigingen kunnen voldoen aan de voorwaarden gesteld in het PIP
netuitbreiding Kop van Noord-Holland, is het voorstel mee te werken aan het
verzoek van TenneT en het ontwerp-wijzigingsplan 2 ter inzage te leggen zodat
een ieder zijn of haar zienswijze kenbaar kan maken.

38

Bestuur: Brief Randstedelijke Rekenkamer inz. Onderzoeksplan DoeMee-onderzoek
naar de Wet Openbaarheid Bestuur (Wob) (opmerkingen over het onderzoeksplan
kunnen tot 25 juni worden doorgegeven aan de RR) (c-agenda EFB 6-9-2021)

39

Ruimte/Water: Mail met bijlage Stichting De Rechte Tafel mbt inrichting
Markerwaard (C-agenda RWK 30-08-2021 leidend/C-agenda NLG 30-08-2021))

40

Social return 2021: Brief GS aan PS inz. Voortgang social return 2021 (C-agenda
EFB 6-9-2021)
De provincie Noord-Holland maakt bij de inkoop van diensten en werken afspraken
met contractpartners om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt meer kans te
geven op werk(ervaring): social return. De rapportage social return 2021 geeft
inzicht in de voortgang die contractpartners boeken bij het realiseren van sociale
impact.

41

Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu: Rapport Adviescommissie
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (B-agenda NLG 21-06-2021)
Op 4 maart 2021 heeft de Adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en
Handhaving (Van Aartsen) in opdracht van de staatssecretaris Infrastructuur en
Waterstaat een advies uitgebracht over de mogelijkheden om milieuhandhaving, toezicht en vergunningverlening in Nederland te versterken en het stelsel
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effectiever en slagvaardiger te maken. Het college informeert Provinciale Staten
over hun duiding van dit rapport.
42

IBT: Brief GS aan PS inz. Jaarverslag interbestuurlijk toezicht 2020 (c-agenda NLG
en RWK 30-8-2021 en EFB 6-9-2021; mw. Zaal is coördinerend gedeputeerde IBT,
maar iedere gedeputeerde is zelf verantwoordelijk voor die onderwerpen van
toezicht die tot zijn/haar portefeuille behoren).cht
De provincie Noord-Holland maakt jaarlijks de beoordelingsresultaten van het
Interbestuurlijk Toezicht openbaar. Het jaarverslag
2020 en de resultaten van de beoordelingen van alle gemeenten over 2020 worden
op www.noord-holland.nl/ibt vermeld. Om de beoordelingen van alle gemeenten
inzichtelijk te maken zijn de gegevens ook verwerkt in de interactieve kaart

43

Natuur: Ontwerp Natuurbeheerplan 2022 (NLG C-agenda 30-08-2021)
Het Natuurbeheerplan bevat de kaders en de natuurdoelen voor de subsidiëring
van het natuurbeheer door de provincie. Met dit besluit wordt het ontwerp
Natuurbeheerplan 2022 ter visie gelegd. De wijzigingen ten opzichte van het
natuurbeheerplan 2020-2021 zijn overlegd met de belanghebbende(n).

44

Water: Advies opslagplan brijn PWN Andijk (C-agenda NLG 30-08-2021)
Drinkwaterbedrijf PWN vroeg het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in
te stemmen met een plan om water dat overblijft bij de productie van drinkwater
(brijn) dieper dan 100 meter onder de grond op te slaan. Dit is een procedure
inzake de Mijnbouwwet en valt onder het bevoegd gezag van het Rijk. Het Rijk
moet hierover wel advies vragen aan de provincie. Noord-Holland adviseert positief
omdat zij geen negatieve gevolgen verwacht voor mens en milieu wanneer het
water diep in de ondergrond wordt opgeslagen. Het advies is voorbereid door de
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

45

Bereikbaarheid/Economie/Natuur/Wonen/Duurzaamheid: Regionale
samenwerkingsagenda Provincie Noord-Holland en regio Zuid-Kennemerland (Cagenda M&B -trekker- en EFB 06-09-2021 en C-agenda NLG en RWK 30-08-2021)
Om ontwikkelingen in de regio Zuid-Kennemerland op het gebied van landschap,
economie, wonen, duurzaamheid en bereikbaarheid gezamenlijk mogelijk te
maken, gaan provincie Noord-Holland, gemeente Zandvoort, gemeente Heemstede,
gemeente Haarlem en gemeente Bloemendaal intensiever samenwerken. De
gezamenlijke ambities staan in de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA). In de
RSA zijn agendapunten opgenomen die zonder de betrokkenheid van de provincie
niet of minder goed van de grond komen. Deze agenda bevat geen nieuw beleid,
maar ligt in het verlengde van de coalitieakkoorden van de provincie en gemeenten
en de regionale samenwerkingsagenda van Zuid-Kennemerland (ZuidKennemeragenda).
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46

Formule 1 (coördinerend portefeuillehouder Loggen) / Mobiliteit:
Raadsinformatiebrief F1 van Gemeente Zandvoort (C-agenda NLG -leidend- 3008-2021 en C-agenda M&B 14-06-2021)
De gemeente Zandvoort heeft een Raadsinformatiebrief F1 aan haar regionale
partners gestuurd met als doel de partners te informeren over de voorbereidingen
van de Formule 1.

47

Omgevingsdiensten: Eerste bestuursrapportage ODNHN voor 2021 (C-agenda NLG
30-08-2021)

48

Financiën: Verslag van bevindingen en controleverklaring accountant Jaarrekening
PNH 2020 (A-agenda EFB en M&B 14-06-2021 / PS 28-06-2021)

49

Infrastructuur: Actualisatie werkafspraken met PS over het iMPI (C-agenda M&B 6
september 2021)
PS besluiten voortaan twee keer per jaar over de voortgang van provinciale
infraprojecten. GS zullen PS van tevoren bijpraten over de projecten. Deze nieuwe
werkafspraken gaan komend najaar in, bij de behandeling van het integraal
Meerjaren Programma Infrastructuur (iMPI). Hiermee geven GS invulling aan de
behoefte van PS om eerder en beter bij de besluitvorming betrokken te worden.

50

Leefbaarheid Gezondheid en Milieu / Geothermie: introductie commissie
Mijnbouwschade (C-agenda NLG en RWK 30-08-2021)

51

Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu: Advies opsporingsvergunning aardwarmte
AlmereDiemen1 (C-agenda NLG en RWK 30-08-2021)
N.V. HVC, Vattenfall Power Generation Netherlands B.V. en de Gemeente Almere
hebben een opsporingsvergunning voor aardwarmte aangevraagd voor de locatie
AlmereDiemen1. Dit valt onder de Mijnbouwwet waarvoor het Rijk het bevoegd
gezag is. Aan onze provincie is gevraagd om advies uit te brengen omdat het
zoekgebied deels in Noord-Holland valt. Het advies is voorbereid door de
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en is tot stand gekomen in overleg met de
gemeenten Amsterdam, Diemen, Gooise Meren en Weesp en
waterschap/drinkwaterbedrijf Amstel, Gooi en Vecht/Waternet.

52

Financien: Brief GS aan PS inz. Geactualiseerde versie jaarstukken 2020 (wordt nog
toegevoegd aan de commissies EFB en M&B van 14 juni 2021)

53

Natuur: Afschrift brief gericht aan GS bezwaarschrift handhavingsverzoek (Cagenda NLG 30-08-2021)

54

Energie: Advies GS inzake het initiatiefvoorstel van het CDA afwegingskader
energie uit wind en zon op land (A-agenda RWK 30-08-2021)
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GS adviseren inzake een initiatiefvoorstel van de CDA-fractie om het
afwegingskader energie uit wind en zon op land niet op te nemen in de
omgevingsverordening NH2022.
55

Ruimte: visie stationsgebied Haarlem (C-agenda RWK 30-08-2021)
Na een inspraakperiode van 6 weken is de definitieve visie voor stationsgebied
Haarlem op 18 mei goedgekeurd in het college van B&W van de gemeente Haarlem
(als bevoegd gezag). De provincie is hierbij betrokken vanuit onze stimulerende rol
rond knooppuntontwikkeling. In de visie worden 5 ambities en 3 hoofdvarianten
beschreven. De komende periode wordt ingezet op vervolgonderzoek om te komen
tot een voorkeursvariant.

56

Schiphol/Gezondheid/Klimaat: Ingekomen mail met zorgen bewonersorganisaties
Kennemerland en Zaanstreek over leefbaarheid (C-agenda M&B -leidend- 14-062021 en C-agenda NLG en RWK 30-08-2021)

57

Schriftelijke inspraakreactie mevr. Sophi RES 1.0 (A-agenda RWK 03-06-2021 &
10-06-2021)

58

Mobiliteit: Financieringsovereenkomst Zero Emissie materieel en implementatie ovconcessie Gooi en Vechtstreek (C-agenda M&B 14-06-2021)
Op 11 juli 2021 start Transdev met de nieuwe ov-concessie Gooi en Vechtstreek
2021-2030. De voorbereiding voor de start van de ov-concessie zijn in volle gang.
Met Transdev en ING zijn afspraken gemaakt over de financiering en aanschaf van
elektrische bussen voor deze nieuwe ov-concessie. Deze bussen rijden
waarschijnlijk vanaf medio 2022 in de Gooi en Vechtstreek.

59

Hollandse Waterlinie/Stelling van Amsterdam: Brief GS aan PS over advies Icomos
uitbreiding werelderfgoedstatus Stelling van Amsterdam (C-agenda EFB 14-62021)
n.v.t

60

Bereikbaarheid: Fase 2 Landschapsplan Stelling van Amsterdam / Verbinding A8A9 (C-agenda M&B 06-09-2021)
Samen met de regio werkt de provincie aan het Landschapsplan Stelling van
Amsterdam / Verbinding A8-A9. De tweede fase van het Landschapsplan is
afgerond. Het Landschapsplan is daarmee een stap verder gebracht. In dit tweede
tussenrapport zijn de belangrijkste onderdelen benoemd voor het herstellen en
versterken van de Stelling van Amsterdam enerzijds en de inpassing van de
Verbinding A8-A9 anderzijds. De adviesbureaus werken fase 3 en 4 uit op basis
van de bevindingen uit fase 2. Aan het eind van het jaar nemen Gedeputeerde
Staten een besluit over het complete Landschapsplan.
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61

Ruimte: Agenderingsverzoek PvdA van C-agenda naar B-agenda Brief PS met
antwoorden nav de discussienotitie van de PvdA over verdozing (B-agenda RWK
30-08-2021)

62

Ruimte: Agenderingsverzoek SP van C- naar B agenda Regionale Spelregels
Transformatie Vakantieparken NHN (B-agenda RWK 30-08-2021)

63

Alle commissies: Beantwoording technische vragen Jaarstukken 2020 en Kaderbrief
2021 (wordt ook gepubliceerd bij agenda bijlagen cie's NLG en RWK 7-6-2021 en
EFB en M&B 14-6-2021)

64

Bekrachtiging geheimhouding: Opnieuw opleggen geheimhouding
onderzoeksrapport invordering verbeurde dwangsommen (PS 28-06-2021)
Er is in opdracht van het college in 2020 een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd
naar het proces van invorderen van de dwangsommen. In verband met informatie
over dossiers die onder de rechter zijn, blijft het rapport vertrouwelijk totdat de
gerechtelijke procedures zijn afgerond.

65

Bibob: Brief GS aan PS inz. ondersteuning van gemeenten bij de uitvoering van de
Wet Bibob (C-agenda EFB 14-6-2021; het is de bedoeling dat in september de
voortgang van de agenda weerbaar N-H wordt geagendeerd)
De provincie Noord-Holland heeft onderzoek gedaan om inzichtelijk te maken hoe
gemeenten ervoor staan in de bestuurlijke aanpak van criminaliteit middels de Wet
Bibob en of er behoefte is aan verdere ondersteuning bij de uitvoering van deze
wet. De uitkomst van het onderzoek is opgenomen in het rapport ‘Uitvoering wet
Bibob door gemeenten’, dat in januari 2020 door GS is vastgesteld. Aan de
aanbevelingen uit dit rapport is succesvol uitvoering gegeven in het afgelopen jaar.

66

Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu: Vaststellen datarapportages luchtmeetnet
2020 (C-agenda NLG 30-08-2021)
In de IJmond, het havengebied van Amsterdam (Westpoort) en de Haarlemmermeer
is ook in 2020 op alle meetlocaties voldaan aan de Europese wettelijke
grenswaarden voor luchtkwaliteit. De trendanalyse laat bovendien zien dat vanaf
2009 de concentraties fijnstof (PM10, PM2,5) en NO2 in alle drie de regio’s dalen.
Dit staat in de jaarlijkse datarapporten voor de luchtkwaliteit in de drie regio's, die
mede zijn opgesteld in opdracht van de provincie Noord-Holland.

67

Stolpboerderijen: Mail en afschrift van brief aan GS van de Boerderijenstichting N-H
inz. behoud stolpboerderijen (C-agenda EFB 14-6-2021). De mail met
contactgegevens vindt u op de ingekomen stukkenlijst met NAW gegevens)

68

VTH taken: Informatievoorziening VTH bij provinciale bedrijven d.d. 1 juni 2021 (Bagenda NLG 07-08-2021)
Het college van Gedeputeerde Staten informeert Provinciale Staten voorafgaand aan
iedere vergadering van de commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid over de
ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving
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(VTH) bij bedrijven die onder provinciaal bevoegd gezag vallen. Hieronder vallen
ook Tata Steel en Harsco Metals.
69

Agenderingsverzoek CU C naar B brief LTO ganzenbeleid (B-agenda NLG 21 juni
2021 onder voorbehoud)

70

Holocaust Namenmonument: Brief GS aan PS inz. Incidentele subsidie aan Nationaal
Comité 4 en 5 mei voor opening Holocaust Namenmonument (C-agenda EFB 14-62021),
Met dit besluit wordt aan het Nationaal Comité 4 en 5 mei een incidentele subsidie
verstrekt ten bedrage van maximaal € 10.000 voor het onthullen van het Holocaust
Namenmonument in september 2021.

71

IBT/MIRT/Regiodeals/Ressen: Brief Raad voor openbaar bestuur inz. advies rol Rijk
bij interbestuurlijke samenwerking bij MIRT, Regiodeals en Ressen (C-agenda EFB
en M&B 14-6-2021 en NLG en RWK 30-8-2021)

72

Natuur: Motie 149-2020 bescherming bedreigde diersoorten (B-agenda NLG 3008-2021)
Als invulling van de motie M149-2020 hebben wij de onderbouwing van de nieuwe
Rode Lijst Zoogdieren bestudeerd, met de vraag of het huidige beleid en de
regelgeving voor soortenbescherming debet zijn aan de geconstateerde
achteruitgang van de populaties hazen en konijnen. De conclusie hieruit is dat er
geen aanleiding is om het beleid ter bescherming van soorten en de daaraan
gerelateerde regelgeving aan te passen. Dit is nader toegelicht in een brief aan
Provinciale Staten.

73

Schriftelijke inspraakreactie div dorps- en stadsraden/werkgroepen/stichtingen etc
inzake 600 meter grens windturbines handhaven (A-agenda RWK 03-06-2021 &
10-06-2021)

74

Schriftelijke inspraakreactie mevrouw Mirck (A-agenda RWK 03-06-2021 & 10-062021)

75

Schriftelijke inspraakreactie Noord Holland Referendum (A-agenda RWK 03-062021 & 10-06-2021 / C-agenda EFB 14-06-2021)

76

Schriftelijke inspraakreactie Stichting Behoud Waterland én Stichting De Kwade
Zwaan (A-agenda RWK 03-06-2021 & 10-06-2021)

77

Schriftelijke inspraakreactie Stichting ZOgroen (A-agenda RWK 03-06-2021 & 1006-2021)

78

Schriftelijke inspraakreactie Strohalm Waterland (A-agenda RWK 03-06-2021 &
10-06-2021

79

Water: Eindrapport Randstedelijke Rekenkamer Bron van Bescherming (A-agenda
NLG 30-08-2021)
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80

Water: Uitnodiging ruimtelijk ordenen mét water (C-agenda NLG 30-08-2021)
Het college stemt in met de ‘Uitnodiging ruimtelijk ordenen mét water’ die samen
met Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, PWN,
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Hoogheemraadschap van Rijnland is
opgesteld. Met deze uitnodiging geven wij invulling aan het integraal waterakkoord
dat in het coalitieakkoord is genoemd. De effectuering van deze uitnodiging volgt
via de genoemde leeropgaven.

81

Energie: Eindversie van het onderzoeksrapport van de motie ‘Onderzoek naar
toepassing van gelijkstroom’ (M 178-2020, 9 november 2020) (B-agenda RWK 3008-2021)
De provincie Noord-Holland heeft een onderzoeksrapport toepassing van
gelijkstroom opgesteld. PS hadden hierom gevraagd in motie Onderzoek naar
toepassing van gelijkstroom (M 178-2020). De capaciteit van het huidige NoordHollandse elektriciteitsnet staat onder druk. De energietransitie, woningbouw en
economische ontwikkelingen vragen meer en meer capaciteit van het
elektriciteitsnet. Daardoor zit de belasting van het elektriciteitsnet op een aantal
plaatsen aan zijn limiet. Dit noemen we congestie. Met het onderzoek is gekeken
Onderzoeksrapport: Onderzoek naar toepassing van gelijkstroom (M 178-2020)
naar de mogelijkheden om congestie op te lossen door middel van gelijkstroom.

82

Ruimte: brief Stichting Natuur en Landschap Het Gooi mbt zienswijze inzake
Buurtschap Crailo (C-agenda RWK 07-06-2021)

83

Schriftelijke inspraakreactie de heer Hermus (A-agenda RWK 03-06-2021 & 1006-2021)

84

Bereikbaarheid: Ingekomen mail BO-MIRT 'Deltaplan en van plane to train' in
combinatie met de Lelylijn naar Hamburg (C-agenda M&B 14-06-2021)

85

Datacenters: Brief GS aan PS inz. Eerste deelbesluit Wob-verzoek Telegraaf inzake
datacenters (C-agenda RWK, NLG 7-6-2021 en EFB 14-6-2021)
De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht op informatie van de
overheid. Overheidsinformatie is in principe openbaar. 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.

86

Mobiliteit: Investeringsplan Mainportlogistiek (C-agenda M&B 14-06-2021)
Knooppunten waar belangrijke transportroutes bij elkaar komen, zoals de haven
van Amsterdam, Greenport Aalsmeer en Schiphol, zijn van groot economisch
belang voor Noord-Holland en staan voor grote opgaven. Om de logistieke sector
te verduurzamen, efficiënter en toekomstbestendiger te maken, gaan de regionale
partners van Amsterdam Logistics investeren in de mainportlogistiek rond die
knooppunten.
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87

Mobiliteit: Ondertekening regionale intentieverklaringen verkeersveiligheid (Cagenda M&B 14-06-2021)
Het verkeer verandert en groeit. Het wordt drukker op fietspaden, er komen allerlei
nieuwe vervoermodaliteiten bij en met name in de steden wordt het op de wegen
steeds drukker. Ook blijven ouderen langer mobiel en is er steeds meer afleiding in
het verkeer. Deze veranderende omstandigheden vragen een nieuwe
verkeersveiligheidsaanpak. Het Rijk, de provincie en gemeenten plegen reeds veel
inzet op verkeersveiligheid, maar uit de cijfers blijkt dat het aantal ongevallen niet
afneemt. Daarom willen alle betrokken partijen een impuls aan de
verkeersveiligheid geven. Dit door regionaal intensiever samen te werken, en de
verkeersveiligheidsopgave integraal (infrastructuur, handhaving,
gedragsbeïnvloeding) en risicogestuurd aan te pakken. Dat vraagt ook om
intensievere samenwerking tussen wegbeheerders, politie, OM en partijen als de
ANWB en de Fietsersbond. Om deze ambitie extra impuls te geven is, in nauwe
samenwerking met de regio, bijgaande intentieverklaring opgesteld. Gedeputeerde
Staten ondertekenen een vijftal intentieverklaringen met de regio, inclusief de
inliggende gemeenten, waarin deze partijen zich gezamenlijk inzetten voor een
risico gestuurde aanpak om de verkeersveiligheid in Noord-Holland te verbeteren.

88

MRA: Brief transitiecommissie MRA inz. resultaten consultatie en vervolgproces
transitie MRA (C-agenda EFB 14-6-2021)

89

Recreatie: Bestuursmededeling Groengebied Amstelland mei 2021 (C-agenda NLG
07-06-2021)

90

Schriftelijke inspraakreactie actiegroep "Geen windturbines bij woningen in
Koggenland" (A-agenda RWK 03-06-2021 & 10-06-2021)

91

Schriftelijke inspraakreactie Stichting Dorpsraad Driemond mbt RES 1.0 (A-agenda
RWK 03-06-2021 & 10-06-2021)

92

Vrijwilligers: Brief GS aan PS inz. afdoen motie 155-2020 ‘Ondersteuning
provinciale vrijwilligers in coronatijden’ (B-agenda EFB 14-6-2021)
Provinciale Staten hebben op 9 november 2020 met motie 155 het college van GS
opgeroepen de vrijwilligers van de provincie een hart onder de riem te steken in
deze tijden van Covid-19. Het college informeert PS over de diverse activiteiten die
zijn ondernomen sinds het begin van Covid-19 in Nederland. Het belang van
vrijwilligers voor Noord-Holland en in heel Nederland is groot. De inspanningen om
de vrijwilligers een hart onder de riem te steken, blijven doorgaan.

93

Water: Overeenkomst meekoppelkansen Markermeerdijken (C-agenda NLG 07-062021)
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Tussen de provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier wordt de Overeenkomst meekoppelkansen Markermeerdijken
afgesloten. Hiermee worden de afspraken over financiering en beheer en
onderhoud van de meekoppelkansen fietspaden, dijkplaatsen en
ringslangwinterverblijven geregeld.
94

Energie/Gezondheid: Afschrift brief Tweede Kamer mbt gezondheidsrisico's wind
op land (C-agenda RWK 07-06-2021leidend, C-agenda NLG 07-06-2021)

95

Energie: Quick Scan Beoordeling Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord
en Noord-Holland Zuid van De Groene Rekenkamer (A-agenda RWK 03-06-2021 &
10-06-2021)
Op verzoek van de fractie Forum van Democratie toegevoegd.

96

Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu: Ingekomen mail FNV Tata Steel plan Groen
Staal (C-agenda NLG 07-06-2021)

97

Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu: Toepassen Provinciale Coördinatie Regeling
project Everest Tata Steel (A-agenda NLG 07-06-2021)
Aan Provinciale Staten wordt voorgesteld om de Provinciale coördinatieregeling
(PCR) van toepassing te verklaren op het project Everest van Tata Steel. Dit ten
behoeve van een gecoördineerde vergunningenprocedure. Met Everest wordt CO2
afgevangen en zogenoemde blauwe waterstof geproduceerd. De PCR is van invloed
op de vergunningenprocedure, niet op de inhoud van de vergunning. Voor het
verlenen van de vergunning gelden bij toepassing van de PCR nog steeds dezelfde
inhoudelijke eisen en toetsing aan wet- en regelgeving.

98

Mobiliteit: Vaststellen Regionaal Mobiliteitsprogramma Noord-Holland en Flevoland
2021 (B-agenda M&B 06-09-2021)
De overheden in Noord-Holland en Flevoland willen de CO2-uitstoot door verkeer
drastisch verminderen. Als onderdeel van de uitwerking van het Nederlandse
Klimaatakkoord hebben de provincies Noord-Holland en Flevoland, de Vervoerregio
Amsterdam en de gemeente Amsterdam een Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP)
opgesteld. Het RMP biedt een overzicht van mogelijke, geplande en in uitvoering
zijnde maatregelen en helpt gemeenten, provincies en de Vervoerregio bij de keuze
van voor hen passende maatregelen. Daarbij kan gedacht worden aan meer
woningen bij openbaarvervoerknooppunten, een beter fietsnetwerk, thuiswerken en
zero-emissiezones voor vrachtwagens. Ook is in het RMP geregeld hoe de
voortgang wordt bewaakt. Alle regio’s in Nederland werken een dergelijk
programma uit.

99

Ruimte: Jaarverslag 2020 Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (C-agenda
RWK 07-06-2021)
Link naar het digitale jaarverslag is:
https://ap.lc/6dtrs
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100

Schriftelijke inspraakreactie Natuurorganisaties mbt RES 1.0 (A-agenda RWK 0306-2021 & 10-06-2021)

101

Wonen: Brief Stichting Landschapszorg Wieringen mbt Wieringen Bijzonder
Provinciaal Landschap (C-agenda RWK 07-06-2021)
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