Lijst Ingekomen stukken augustus PS 13 september 2021
Nr.

Omschrijving

1

Fauna: Verzoek PvdD brief van de C- naar B-agenda inzake Goedkeuring Faunabeheerplan
Ganzen (B-agenda NLG 20-09-2021)
Het Faunabeheerplan Ganzen 2021-2024 is door de Faunabeheereenheid Noord-Holland
(FBE) op 17 juni 2021 bij GS ter goedkeuring ingediend. In het plan staat op welke wijze
het ganzenbeheer in Noord-Holland wordt uitgevoerd. GS hebben het Faunabeheerplan
goedgekeurd.

2

Water: Verzoek VVD brief van de C- naar B-agenda inzake waterrecreatie IJsselmeergebied
(B-agenda NLG 20-09-2021)

3

Energie: Ingekomen mail - Verzoek Alliander NV tot versterking kapitaalstructuur met
bijlagen - geanonimiseerd. (C-agenda RWK 20-09-2021)
De niet geanonimiseerde versie, met enkele niet geanonimiseerde achtergrond
documenten, is voor Statenleden in te zien in de besloten agenda 'Ingekomen stukken met
NAW-gegevens.

4

Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu: Aankondiging publicatie tweede deel
gezondheidsonderzoek IJmond RIVM (NLG 30-08-2021, toegevoegd aan agendapunt 4a)

5

Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu: brief Tata Steel over Voortgang Roadmap plus en
energietransitie (C-agenda NLG 30-08-2021 toegevoegd aan agendapunt 4a)

6

Mobiliteit/Milieu/Klimaat: Ingekomen mail Verzoek optreden tegen Milieu en
Verkeershinder (C-agenda M&B -trekker- 06-09-2021, NLG en RWK 20-09-2021)

7

Natuur: Brief hangbuikzwijntjes lopen al 20 jaar op veldje in Huizen (C-agenda NLG 2009-2021)

8

Ruimte/Energie/Grond: Grondverkoop aan TenneT en Liander t.b.v. realisatie
transformatorstation op SLP-zuid (C-agenda RWK 20-09-2021)
De provincie verkoopt een gedeelte van het terrein SLP-zuid te Rijsenhout rechtstreeks aan
TenneT en Liander voor de bouw van een 150kV/220v-transformatorstation. De
elektriciteitsvoorziening voor nieuwe aansluitingen staat onder grote druk in deze regio.
Een nieuw transformatorstation is noodzakelijk om elektriciteitsvoorziening in de
toekomst te borgen.

9

Ruimte: Verlenging aanstelling Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) (C-agenda
RWK 20-09-2021)
GS hebben besloten de aanstelling van de heer Steven Slabbers als Provinciaal Adviseur
Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) van de provincie Noord-Holland te verlengen met 1,5 jaar tot
1 juni 2023. Na deze periode zal een eventuele aanstelling van een nieuwe PARK door een
volgend college opnieuw worden bezien.
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10

Bereikbaarheid: Eindverantwoording project N23 Westfrisiaweg (A-agenda M&B 27-092021)
Onder de naam Westfrisiaweg (N23) heeft de provincie Noord-Holland in 2018 twee
nieuwe provinciale wegen tussen Heerhugowaard en Enkhuizen gerealiseerd en
opengesteld. Verkeer op de nieuwe route boekt flinke tijdswinst, fietsers kunnen op meer
plekken veilig oversteken en het project is binnen budget opgeleverd. De
eindverantwoording project N23 Westfrisiaweg is opgesteld

11

Bestuur: Brief GS aan PS inz. Subsidieplafond 2021 Uitvoeringsregeling Versterken
bestuurskracht (C-agenda EFB 6-9-2021)
De uitvoeringsregeling Versterken Bestuurskracht Noord-Holland 2020 ondersteunt
gemeenten en regio's bij bestuurskrachtversterking. Gedeputeerde Staten stellen het
subsidieplafond voor 2021 vast op €120.000. Gemeenten en regio’s kunnen subsidie
aanvragen voor een zestal activiteiten, zoals het uitvoeren van een
bestuurskrachtonderzoek, het opstellen van een regionale samenwerkingsagenda of het
organiseren van regionale bijeenkomsten voor raadsleden ten behoeve van het bevorderen
van de regionale samenwerking.

12

Omgevingsdiensten: Informatievoorziening VTH bij provinciale bedrijven d.d. 24 augustus
2021 (B-agenda NLG 30-08-2021)
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 (VTH) bij bedrijven die
onder provinciaal bevoegd gezag vallen. Hieronder vallen ook Tata Steel en Harsco Metals.

13

Energie: Raadsinformatiebrieven RES Noord-Holland noord en RES Noord-Holland zuid (Cagenda RWK 20-09-2021)

14

Landbouw: Initiatiefvoorstel VVD D66 opvolging expertmeeting Bedrijfsopvolging in de
agrarische sector (A-agenda NLG 25-10-2021)

15

Energie: Afschrift correspondentie van Actiegroep Kanaaldijk - zonneweides met
gemeenten Bergen Alkmaar en Langedijk (C-agenda RWK 30-08-2021)

16

Infrastructuur: Vrijgave partiële herziening PIP N247, kavelpad Molenkade 2 (C-agenda
M&B 06-09-2021)
In overleg met de grondeigenaren en de gemeente Waterland is de ligging van het
kavelpad naar de Molenkade 2 te Katwoude zoals dat is bestemd in het provinciaal
inpassingsplan N247 gewijzigd. Met de partiële herziening van het inpassingsplan wordt
voorzien in een bestemmingswijziging zodat het aan te leggen kavelpad Molenkade 2 de
juiste bestemming krijgt.

17

Klimaat: Ingekomen brief met bijlage inwoner over Klimaatverandering - visie en beleid
(C-agenda RWK 30-08-2021)
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De geanonimiseerde versie is nog in bewerking.
Statenleden kunnen de niet-geanonimiseerde versie aantreffen in iBabs in de agenda voor
ingekomen stukken met NAW-gegevens.
18

Ruimte: Afschrift aan PS van brief aan GS over bezwaar tegen ontwikkeling Helmweg 10
Groote Keeten (geanonimiseerd) (C-agenda RWK 30-08-2021)

19

Juridische Zaken: Brief GS aan PS inz. Jaarverslag Hoor- en adviescommissie (c-agenda EFB
6-9-2021)
Op grond van artikel 12 van de Verordening op de behandeling van bezwaar- en
klaagschriften Noord-Holland 2014 brengt de HAC jaarlijks verslag van haar
werkzaamheden uit aan Gedeputeerde staten en Provinciale staten.

20

Bereikbaarheid: Ingekomen mail Vervoerregio Amsterdam over Vrijgave ontwerp PvE
Zaanstreek-Waterland (C-agenda M&B 06-09-2021)

21

Bereikbaarheid: Nieuwsupdate MIRT-Verkenning Rottepolderplein juli 2021 (C-agenda
M&B 06-09-2021)

22

Luchtvaart: Ingekomen mail Nieuwsbrief PVKSOS - nieuwe, onafhankelijke
meldingswebsite Vliegherrie.nl (C-agenda M&B 06-09-2021)

23

Verkeersveiligheid en Bereikbaarheid: Onteigening N243 (C-agenda M&B 06-09-2021)
De herinrichting van de N243 vindt plaats om de verkeersveiligheid te verbeteren en om
de doorstroming te garanderen. Voor de reconstructie van een gedeelte van de weg in de
gemeente Alkmaar is grond van particuliere eigenaren benodigd. Er is nog niet met alle
eigenaren overeenstemming bereikt. Om het werk uiteindelijk uit te kunnen voeren is het
noodzakelijk om te onteigenen. De provincie verzoekt daarom aan de Kroon om de
onteigeningsprocedure te starten

24

Recreatie: aanbiedingsbrief en bestuursvoorstel ontwerp wijziging Verordening
Plassenschap Loosdrecht (C-agenda NLG 30-08-2021)

25

Energie / Milieu: Advies opsporingsvergunning geothermie Amstelveen-Haarlemmermeer1
(C-agenda RWK (leidende cie.) & C-agenda NLG 30-08-2021)
Tullip Energy Exploration & Development BV heeft een opsporingsvergunning voor
aardwarmte aangevraagd voor de locatie Amstelveen-Haarlemmermeer1. Dit valt onder de
Mijnbouwwet, en het Rijk is hiervoor het bevoegd gezag. Aan onze provincie is gevraagd
om advies uit te brengen omdat het zoekgebied in Noord-Holland valt.

28

Natuur: Beheerrapportage Damherten 2020-2021 (C-agenda NLG 30-08-2021)
De Faunabeheereenheid Noord-Holland heeft de Beheerrapportage Damherten 2020-2021
op 23 juni vastgesteld en gepubliceerd op haar website. Om de voortgang van het
damhertenbeheer goed te kunnen monitoren worden de tel- en beheergegevens ieder jaar
verzameld en geëvalueerd in een beheerrapportage. Op basis van deze informatie kunnen
de beheerders de planning en inspanningen voor het volgende beheerseizoen verder
aanscherpen.
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29

Natuur: Brief Duinstichting Zienswijze ontwerp natuurbeheerplan 2022 (C-agenda NLG
30-08-2021)

30

Recreatie: Bestuursmededeling juli Alkmaarder- en Uitgeestermeer (C-agenda NLG 30-082021)

31

Recreatie: Bestuursmededeling Twiske-Waterland juli 2021 (C-agenda NLG 30-08-2021)

32

Water: Versterking 5 waterkerende kunstwerken, goedkeuring projectplannen (C-agenda
NLG 30-08-2021)
Gedeputeerde Staten hebben drie projectplannen te weten de Spuisluis Oostoever in Den
Helder, de Sassluis in Enkhuizen en de Hornsluis, de Noorder- en Zuidersluis in Schardam
van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier goedgekeurd. Dit zijn kunstwerken
die in primaire waterkeringen liggen en die moeten worden versterkt. Gedeputeerde Staten
leggen de projectplannen alsmede de voor de uitvoering van de projectplannen benodigde
uitvoeringsbesluiten gedurende zes weken ter inzage voor beroep bij de Raad van State,
volgens de coordinatieregeling van de Waterwet.

33

Wonen / RO / Mobiliteit: Stationsgebied Hoofddorp (C-agenda RWK (leidende cie.) 30-082021 & C-agenda M&B 06-09-2021)
Rijk, Regio, Provincie, Gemeente en marktpartijen spreken in het “Spoorboek” af om samen
te werken rondom station Hoofddorp circa 15.500 woningen mogelijk te maken. Ook zijn
er plannen om het NS Station door te ontwikkelen multimodale knoop.

34

Brief GS aan PS inz. uitstel GS advies op initiatiefvoorstel DENK onderzoek
slavernijverleden (c-agenda EFB 6-9-2021)

35

Stelling van Amsterdam: Brief GS aan PS inz. besluit Unesco uitbreiding
werelderfgoedstatus Stelling van Amsterdam met de nieuwe Hollandse Waterlinie (cagenda EFB 6-9-2021 en c-agenda NLG en RWK 30-8-2021)

36

Corona: Brief GS aan PS inz. Uitvoeringsregeling Versterking maatschappelijke sector (Cagenda EFB 6-9-20210
De provincie Noord-Holland stelt 7.5 miljoen euro subsidie beschikbaar voor activiteiten
die bijdragen aan de versterking van de maatschappelijke sector. Netwerken en
maatschappelijke organisaties ondervinden schadelijke effecten van de coronapandemie.
Wij willen de gemeenten helpen en stimuleren om na te denken over het versterken van de
maatschappelijke sector in de toekomst. Gemeenten kunnen subsidie aanvragen voor
activiteiten die de negatieve effecten van corona verzachten. Binnen de regeling is voor
elke gemeente een eigen subsidiebedrag beschikbaar dat is gebaseerd op het aantal
inwoners. De gemeenten zorgen voor een cofinanciering van 35%. De subsidieregeling is
onderdeel van het Economisch herstel- en duurzaamheidsfonds.
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37

Financiën: Voordracht Tweede begrotingswijziging 2021 (A-agenda NLG 20-9-2021 en
EFB en M&B 27-9-2021 en c-agenda RWK 20-9-2021)
In de provinciale begroting wijzen Provinciale Staten toe voor welke doelen de provincie
haar beschikbare middelen inzet. Deze tweede begrotingswijziging omvat een bijstelling
van de begroting 2021.
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