Lijst ingekomen stukken september voor PS 11 oktober 2021
Nr.

Omschrijving

1

Luchtvaart: Geluidsoverlast en last van luchtdrukverplaatsing helikopters Amsterdam heliport
(C-agenda M&B 28-10-2021)

2

Bereikbaarheid: Verklaring van geen bedenkingen erf toegangsweg en werkstroken voor
project herinrichting A.C. de Graafweg (N241) (A-agenda M&B 28-10-2021)
De provincie Noord-Holland wil met de herinrichting van de A.C. de Graafweg (N241) de
veiligheid verbeteren en doorstroming garanderen. In samenspraak met de omgeving is
ervoor gekozen om over een strook van 800 meter het fietspad op te waarderen tot een
erftoegangsweg. Daarnaast worden in deze omgevingsvergunning werkstroken opgenomen
voor tijdelijk gebruik langs de N241 om de geplande herinrichting mogelijk te maken. Omdat
de omgevingsvergunning een provinciaal belang dient, is de provincie aangewezen als het
bevoegd gezag (in overleg met de betrokken gemeentes).

3

Erfgoed: Brief GS aan PS inz. actualisatie provinciaal erfgoedregister: diverse in- en
uitschrijvingen van provinciale monumenten (c-agenda EFB 28-10-2021)
Besloten is om drie objecten, die voor de provincie van provinciaal belang zijn, aan te wijzen
tot provinciaal monument. Daarnaast worden in het kader van de actualisering van het
provinciaal erfgoedregister drie monumenten uit het erfgoedregister uitgeschreven.

4

Bestuur: Brief GS aan PS inz. beslissing op bezwaar in Wob-procedure reizen vrm.
gedeputeerde naar Roemenië (C-agenda EFB 28-10-2021)
Op 2 december 2020 is een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur inzake kort samengevat- reizen naar Roemenië van een voormalig gedeputeerde in 2006,
gedeeltelijk toegewezen. Het daarop ingediende bezwaar is nu gedeeltelijk gegrond
verklaard. Zie voor de besluiten www.noord-holland.nl/Loket/Wob_verzoek en www.noordholland.nl/Loket/Bezwaar_en_klachten/Bezwaar_maken

5

Voedselvisie & Biodiversiteit: Afhandeling motie 13-2021 RO instrumenten voor Voedselvisie
en Masterplan biodiversiteit (B-agenda NLG 25-10-2021)
Provinciale Staten hebben op 1 februari 2021 met motie M13-2021 het college van
Gedeputeerde Staten opgeroepen na te gaan of RO-instrumenten van de Provincie bruikbaar
zijn ter bevordering van de doelen van de Voedselvisie en het Masterplan Biodiversiteit;
daarbij extra aandacht te geven aan de overgangszones tussen Natura2000-gebieden en het
omringende landelijk gebied en daarbij het level playing field voor bedrijven te waarborgen.
Het college informeert Provinciale Staten op welke wijze invulling is gegeven aan deze motie.
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6

Dierenwelzijn: Brief dierenbescherming met de schrik vrij (C-agenda NLG 25-10-2021)

7

Bereikbaarheid: Brief gemeente Hoorn over de eindverantwoording N23 Westfrisiaweg,
namens de VVRE regio Westfriesland (C-agenda M&B 27-09-2021, te betrekken bij ag.p. 6a)

8

Landbouw: Kwartaalverslag Greenport Aalsmeer Q2 (C-agenda NLG 25-10-2021)

9

Natuur: Programma Natuurnetwerk 2022 (A-agenda NLG 25-10-2021)
Met het Programma Natuurnetwerk (PNN) wordt verantwoording afgelegd over de voortgang
en programmering van het Natuurnetwerk Nederland. Het programma sluit aan bij de
gebiedsgerichte en integrale werkwijze die vanaf 2020 is ingezet en steeds meer vorm krijgt
in de verschillende (deel)gebieden. Het Programma Natuurnetwerk wordt jaarlijks
geactualiseerd en ter besluitvorming aan Provinciale Staten voorgelegd.

10

Bodem: Voortgang warme overdracht bodemtaken aan gemeenten (C-agenda NLG 25-102021)
Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de stand van zaken van de Warme
Overdracht bodemtaken. Het doel van de Warme Overdracht is gemeenten voldoende
informatie en kennis te geven om bodemtaken uit te kunnen voeren. Naar verwachting gaan
gemeenten per 1 juli 2022 bodemtaken uitvoeren die de provincie op dit moment uitvoert. 1
juli 2022 is namelijk het moment dat de Omgevingswet inwerking treedt.

11

Mobiliteit: Halfjaarrapportage HOV in 't Gooi - februari t/m juli 2021 (C-agenda M&B 28-102021)
De provincie Noord-Holland investeert in R-net, een betrouwbaar openbaar-vervoer-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.

12

Schiphol: Ingekomen mail SOS-Zaanstreek mede namens Platform Vlieghinder Kennemerland
(PVK) (inspreekhalfuur en C-agenda M&B 27-09-2021)

13

Energie: Terinzagelegging Concept Afwegingskader Energietransitie Hollandse Waterlinies (Cagenda RWK 25-10-2021 - concept-afwegingskader reeds betrokken bij bespreking RWK
20-09-2021)
In het ontwerp 1e partiële herziening OV NH 2020 is een wijziging opgenomen voor het
artikel over UNESCO-werelderfgoederen. De verbodsbepalingen voor zon en wind in de
Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie vervallen. Hieraan is de voorwaarde
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gesteld dat het Afwegingskader Energietransitie Hollandse Waterlinies gereed is voordat de
verbodsbepalingen vervallen. Uit het kader wordt namelijk duidelijk waar en onder welke
voorwaarden er ruimte wordt geboden aan zon- en windinitiatieven. Besluitvorming over het
afwegingskader vindt plaats na de ter inzagelegging.
14

Bereikbaarheid/Verkeersveiligheid: A.C. de Graafweg Opmeer (C-agenda M&B 28-10-2021)
De A.C. de Graafweg (N241) is een 12 kilometer lange en vrij smalle weg met veel verkeer en
een flink aantal in- en uitritten. De provincie past de weg aan om de verkeersveiligheid te
verbeteren en de doorstroming te garanderen. Om de verbetering aan de weg mogelijk te
maken moeten binnen de bebouwde kom van Opmeer vrijwel alle bomen langs de A.C. de
Graafweg gekapt worden. Snelheidsverlaging heeft daar helaas geen effect op. Na realisatie
worden de bomen in Opmeer op veilige afstand langs de weg teruggeplant.

15

Bereikbaarheid/Verkeersveiligheid: Verkeersveiligheid kruisingen N248 (C-agenda m&B 2810-2021)
De provincie Noord-Holland heeft de afgelopen maanden samen met de gemeenten Hollands
Kroon en Schagen een onderzoek gedaan naar mogelijke maatregelen om de
verkeersveiligheid op de kruising N248 met de Wadweg en de kruising N248 met de
Waardpolderhoofdweg te verbeteren. De directe aanleiding voor de start van het onderzoek
was een dodelijk ongeval met een fietser dat eind vorig jaar op de kruising met de Wadweg
heeft plaatsgevonden. In drie verschillende sessies hebben omwonenden hun wensen en
ideeën voor de kruispunten gegeven. Deze input is mede bepalend geweest voor de
voorgestelde maatregelen.

16

Energie/Financiën: Versterking kapitaalstructuur Alliander (A-agenda RWK 25-10-2021 met
uitnodiging EFB / C-agenda EFB 28-10-2021)
Alliander heeft haar aandeelhouders op 31 mei 2021 een verzoek gestuurd om het vermogen
van Alliander te versterken. Elke aandeelhouder is gevraagd om ten minste naar rato van het
aandelenbezit een lening te verstrekken. De lening zal over enkele jaren worden omgezet in
eigen vermogen/extra aandelen in Alliander. Dit extra vermogen zal door Alliander worden
aangewend voor de fors oplopende investeringen in de energietransitie. Gezien deze
belangen zijn GS voornemens - onder de voorwaarde dat er voldoende duidelijkheid bestaat
over de lange-termijn financiering van de net-infrastructuur - een lening van € 55 miljoen te
verstrekken aan Alliander. Dit voornemen wordt aan PS voorgelegd opdat PS in staat worden
gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van GS te brengen.

17

Mijnbouwwet/Geothermie: Advies opsporingsvergunning geothermie Amsterdam-Amstelveen
(C-agenda NLG -leidend- en RWK 25 -10-2021)
Provincie Noord-Holland is positief over het gebruik van aardwarmte. Het zoeken naar
aardwarmte moet uiteraard veilig en verantwoord gebeuren. Vattenfall, Eneco, gemeente
Amsterdam en provincie Noord-Holland hebben een opsporingsvergunning voor aardwarmte
aangevraagd bij het Rijk voor het gebied Amsterdam-Amstelveen. Dit valt onder de
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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.
18

MRA: Brief GS aan PS inz. Samenwerkingsafspraken MRA (wordt geagendeerd bij voordracht
zienswijze definitieve samenwerkingsafspraken MRA (A-agenda EFB 28-10-2021)
Op 13 september 2021 hebben PS gesproken over de concept-samenwerkingsafspraken van
de MRA en terzake twee moties aangenomen. Het College van GS heeft de voorzitter van de
transitiecommissie van de MRA per brief geïnformeerd over de opvattingen van PS en GS
inzake de concept-samenwerkingsafspraken.

19

PS: Aankondiging afsplitsing VVD fractie van Statenlid mw. Van Geffen (PS 11-10-2021)

20

Dierenwelzijn: Nieuwsbrief Dierenwelzijn Raad voor dierenaangelegenheden (C-agenda NLG
25-10-2021)

21

Arbeidsmarkt: Brief GS aan PS inz. extern voorzitterschap van gedeputeerde Zaal van het Reg.
platform arbeidsmarkt N-H (c-agenda EFB 27-9-2021)

22

MRA: Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht - editie 52 (c-agenda alle commissies
oktober 2021)

23

WOB: Brief GS aan PS inz. Tweede deelbesluit Wob-verzoek Telegraaf inzake datacenters (cagenda EFB 28-10-2021)
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.

24

Infrastructuur: Integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur (iMPI) 2022-2029 (A-agenda
M&B 28-10-2021)
Het integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur (iMPI) 2022-2029 geeft inzicht in de
geprogrammeerde onderhouds- en vervangingsprojecten en de projecten ter verbetering
en/of uitbreiding van de provinciale infrastructuur en de benodigde financiering. Dit gebeurt
in een gebiedsgerichte vorm. In het iMPI kijken we 8 jaar vooruit.

25

Schriftelijke inspraakbijdragen bij agendapunt 6.a. RWK 20-09-2021 Partiële herziening
OVNH2020 (B-agenda RWK 20-09-2021)
De niet geanonimiseerde versie is voor Statenleden met NAW-gegevens in de afgesloten
omgeving va iBabs terug te vinden.

26

Energie: Subsidie AIO onderzoeker bij de UvA rondom governance van de energietransitie (Cagenda RWK 25-10-2021)
De provincie financiert via een incidentele subsidie de aanstelling van een AIO onderzoeker
bij de UvA voor een periode van 4 jaar. De AIO zal onderzoek doen naar de veranderingen in
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de governance van het energiesysteem die nodig zijn om de energietransitie te versnellen en
naar de rol die de provincie daarin kan nemen.
27

VTH-taken: Informatievoorziening VTH bij provinciale bedrijven d.d. 14 september 2021 (Bagenda NLG 20-09-2021)
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.

28

Wonen: afschrift brief GS aan Schagen en Hollands Kroon - initiatieven tijdelijke huisvesting
buitenlandse werknemers (C-agenda RWK 25-10-2021)

29

Fauna: Brief doek tegen overlast ganzen (C-agenda NLG 25-10-2021)

30

Mobiliteit: Conceptagenda Slimme en Schone Logistiek (B-agenda M&B 27-09-2021)
De logistieke sector is belangrijk voor Noord-Holland. Iedere dag zijn in onze provincie
goederen op weg naar hun bestemming. Omdat er de komende jaren veel Noord-Hollanders
bijkomen wordt het steeds drukker op onze (vaar)wegen. Ook het goederenvervoer neemt
toe. In de Agenda Slimme en Schone Logistiek beschrijft de provincie hoe zij, samen met
andere overheden, ondernemers en kennisinstellingen, de logistieke sector ondersteunt en
stimuleert om te verduurzamen en met behulp van slimme digitale systemen efficiënter te
werken. Dat biedt ook kansen om de CO2-uitstoot te beperken en de leefbaarheid in NoordHolland te verbeteren. Gedeputeerde Staten vragen Provinciale Staten te reageren op de
conceptagenda.

31

Natuur: Brief aanpak invasie exoot Cabomba (C-agenda NLG 25-10-2021)

32

Water: Brief Waddenfonds Voortgang duurzame kennishuishouding Waddengebied (C-agenda
NLG 25-10-2021)

33

Asielopvang: Brief GS aan PS inz. Ontwikkelingen asielopvang (C-agenda EFB (leidende
commissie) 27-9-2021 en RWK 20-9-2021)
Vanwege de toestroom van vooral Afghaanse vluchtelingen dreigt op korte termijn
crisisnoodopvang voor vluchtelingen. Om dit af te wenden hebben de minister van BZK en de
staatssecretaris van J&V alle commissarissen van de Koning, colleges van GS en
burgemeesters bij brief verzocht om op korte termijn extra locaties voor asielopvang alsmede
huisvesting voor vergunninghouders te realiseren. Het college van GS reageert met de brief
aan Provinciale Staten op dit verzoek van rijkszijde en zegt toe hieraan medewerking te
verlenen.

Pagina 5

34

Financiën: Brief GS aan PS inz. Begrotingsneutrale wijzigingen beleidsdoelenraming juli 2021
(C-agenda EFB 27-9-2021)
Gedeputeerde Staten kunnen binnen de door Provinciale Staten vastgestelde
begrotingsprogramma’s middelen toewijzen aan de verschillende beleidsdoelen. Met dit
besluit worden interne wijzigingen hierop administratief binnen de programmabegroting
verwerkt.

35

Schriftelijke beantwoording openstaande vragen EFB 6 september 2021 over de
Uitvoeringsagenda Economie (C-agenda EFB 27-9-2021)

36

Mobiliteit: Deel 2 onderzoek CE-Delft m.b.t. Regionaal Mobiliteitsprogramma (B-agenda M&B
27-09-2021, te betrekken bij RMP NH en Flevoland 2021, ag.p. 7.a.1)
Op 18 mei 2021 heeft het college van GS besloten het Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP)
voorlopig vast te stellen. Ook heeft het college kennisgenomen van deel 1 van het onderzoek
van CE-Delft/TNO: “Effectbepaling duurzame mobiliteit opties”. Gedeputeerde Staten nemen
ook kennis van deel 2 van de rapportage van CE-Delft en TNO, waarin de verwachte effecten
op de CO2-uitstoot van de maatregelen die al lopen en verwacht worden zijn berekend.
Gedeputeerde Staten verzoeken Provinciale Staten dit onderzoek te betrekken bij de
bespreking in de commissie Mobiliteit en Bereikbaarheid.

37

Mobiliteit: Kwartaalrapportage OV ombudsman Q2 2021 (C-agenda M&B 27-09-2021)

38

Natuur: Afdoeningsvoorstel Motie 50-2021 Incidentele subsidie kruidenrijk Urgenda (Bagenda NLG 25-10-2021)
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland dragen € 15.000,- bij aan de crowdfunding actie
van Stichting Urgenda voor kruidenrijk grasland. Dit gebeurt als uitvoering van de motie van
Provinciale Staten (M50-2021) die op 17 mei 2021 is aangenomen. De bijdrage zal gebruikt
worden door Urgenda om deelnemende boeren in Noord-Holland korting te geven op de
inkoop van zaadmengsels voor kruidenrijk grasland.

39

Natuur: Programma Natuur, aanvullende stukken voor commissie NLG (B-agenda NLG 20-092021)
Op 8 juni hebben GS ingestemd met de aanvraag voor een uitvoeringsprogramma in het
kader van de Specifieke Uitkering (SPUK) Programma Natuur. Op 20 september is het
onderwerp op de agenda geplaatst van de commissievergadering NLG. De aanvraag zelf was
nog niet aan PS gezonden, hetgeen volledigheidshalve nu gebeurt. Ook de beschikking van
het Ministerie van LNV wordt ter informatie meegezonden.

40

Sociale infrastructuur: Brief GS aan PS inz. Proposities voorjaar 2021 noodfonds sociale
infrastructuur (C-agenda EFB 27-9-2021)
Provinciale Staten hebben op 18 mei 2020 een motie aangenomen om een noodfonds in te
stellen gericht op de culturele en maatschappelijke organisaties die schade hebben als gevolg
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van de landelijke maatregelen ter bestrijding van Covid-19. In 2020 hebben provincie en
gemeenten aan 100 culturele instellingen noodsteun verleend. Het restant wordt nu ingezet
om 46 culturele instellingen te ondersteunen.
41

Energie: Nieuwsbrief september NP RES (C-agenda RWK 20-09-2021)

42

Natuur: Brief toekomst landschap Gooi en de Vechtstreek (C-agenda NLG 20-09-2021)

43

Omgevingsverordening / Energie: Ontwerp 1e partiele herziening Omgevingsverordening
Noord-Holland 2020 (B-agenda RWK 20-09-2021)
Het Kabinet besloot in mei 2021 om de invoering van de Omgevingswet uit te stellen. Dit
heeft gevolgen voor de provincie Noord-Holland, onder meer voor de uitvoering van de
Regionale Energiestrategieën voor Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid (RES’en). Om
doorgang van de RES’en mogelijk te maken hebben GS besloten om de
Omgevingsverordening NH2020 gedeeltelijk aan te passen voor het onderdeel ‘Wind op
Land’. Die wijziging wordt ter inzage gelegd.

44

Recreatie: Brief participanten reacties op zienswijzen jaarstukken recreatieschap
Spaarnwoude (C-agenda NLG 20-09-2021)

45

Water: persbericht Gaswinning Waddenzee Ternaard (C-agenda NLG 20-09-2021)

46

Fauna: Opvolgingsonderzoek boekjaarsubsidie Faunabeheereenheid Noord-Holland (Cagenda NLG 20-09-2021)
In 2016 heeft de provincie de boekjaarsubsidie Faunabeheereenheid Noord-Holland
geëvalueerd. De provincie heeft onderzocht of het nuttig en noodzakelijk is om deze subsidie
op dit moment opnieuw te evalueren. Dit blijkt niet het geval. Aanbevolen is de subsidie in
2023 weer te evalueren.

47

Grond: Grondverkoop aan TenneT en Liander t.b.v. realisatie transformatorstation op SLPzuid (C-agenda NLG 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.

48

Natuur: Bestuurlijke Informatiebrief Goois Natuurreservaat (C-agenda NLG 20-09-2021)

49

Recreatie: Wijziging verordening Plassenschap Loosdrecht (C-agenda NLG 20-09-2021)
De provincie Noord-Holland neemt deel in de gemeenschappelijke regeling van het
Plassenschap Loosdrecht.
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Op 28 juni 2021 heeft de Plassenraad, het algemeen bestuur van het Plassenschap
Loosdrecht e.o., besloten in te stemmen met de bijgaande ontwerp wijziging van de
Verordening Plassenschap Loosdrecht e.o. Conform art. 10 van de GR Plassenschap
Loosdrecht e.o. ontvangen de deelnemers het bestuursvoorstel en de ontwerp gewijzigde
Verordening Plassenschap Loosdrecht e.o. om hen in de gelegenheid te stellen in een
schriftelijke reactie aan te geven of zij van mening is dat de gewijzigde verordening in zijn
geheel of gedeeltelijk buiten de taak van het Plassenschap valt.
50

Water: Brief waddenvereniging Aardgaswinning Waddenzee (C-agenda NLG 20-09-2021)

51

(Omgevingsverordening) Wijziging werkingsgebieden Omgevingsverordening Noord Holland 2020 ronde 2021 (C-agenda RWK 20-09-2021)
Gedeputeerde Staten stellen in ontwerp de wijziging van werkingsgebieden vast die zijn
opgenomen in de Omgevingsverordening Noord – Holland 2020. Deze wijzigingen worden ter
inzage gelegd waarna Gedeputeerde Staten een definitief besluit nemen over de wijzigingen.
In deze ronde gaat het om technische wijzigingen op onlogische grenzen, situaties waar de
uitgangspunten voor het begrenzen niet juist zijn toegepast en wijzigingen waar met de
gemeente reeds overeenstemming over is bereikt.

52

(Wonen) Vooraankondiging indeplaatsstelling achterstand huisvesting verblijfsgerechtigden
gemeente Castricum (C-agenda RWK 20-09-2021)
De provincie Noord-Holland heeft, in het kader van interbestuurlijk toezicht, de afgelopen
jaren in bestuurlijke overleggen met de gemeente Castricum aangedrongen op het voldoen
aan de taakstelling huisvesting verblijfsgerechtigden. De provincie is van mening dat nog
langer achterblijven niet gerechtvaardigd is. Daarom krijgt de gemeente bij bestuurlijke brief
een vooraankondiging van indeplaatsstelling voor de uitvoering van de opgelopen
achterstand in de gemeentelijke taakstelling huisvesting van verblijfsgerechtigden.

53

(Wonen): Ingekomen brief aan commissie RWK / PS van regio Alkmaar over Masterplan Wonen
(betrekken bij B-agenda RWK 02-09-2021)

54

Begroting 2022 (commissies 25/28-10-2021 en PS 8-11-2021)
In de begroting wordt vastgelegd wat de provincie in 2022 wil bereiken, wat de provincie
hiervoor gaat doen en hoeveel dit mag kosten.

55

Brief GS aan PS inz. Uitvoeringsagenda Arbeidsmarkt & Onderwijs 2021-2023 (B-agenda EFB
27-9-2021)
Het beleid van de provincie is gericht op een duurzame en veerkrachtige Noord-Hollandse
arbeidsmarkt. De ambitie is het realiseren van voldoende gekwalificeerde medewerkers in de
techniek en technologie ten behoeve van de transitieopgaven, waarbij we streven naar
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inclusiviteit. Het manifest Werken & Ontwikkelen 2030 Noord-Holland is een belangrijk
instrument als onderliggend visiedocument op de provinciale uitvoeringsagenda 2021-2023.
56

Brief GS aan PS inz. discussienotitie en conceptbeleidskader erfgoed en cultuur 2022 (Bagenda EFB 27-9-2021)
Het college heeft het geactualiseerd beleidskader erfgoed en cultuur vastgesteld samen met
een discussienota en biedt deze Provinciale Staten aan. Met het beleidskader geeft het college
vorm aan het cultuurbeleid en de prioriteiten die zij voor ogen heeft. Het college heeft op 10
december 2019 toegezegd onderzoek te doen naar de stand van de stolpen in NoordHolland. Dat onderzoek is nu gereed.

57

Mobiliteit: Centrale afstandsbediening en machinerichtlijn (B-agenda M&B 27-09-2021)
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland handhaven de ambitie en gaan door met het
aansluiten van 40 provinciale bruggen en sluizen op de bediencentrale in Heerhugowaard.
Gedeputeerde Staten blijven de ambitie houden om andere beheerders in Noord-Holland aan
te laten sluiten op de bediencentrale. Hiermee kan het vaar- en wegverkeer beter op elkaar
afgestemd worden en stimuleert de provincie het vervoer over water.

58

Omgevingsdiensten: Zienswijze PS op de resultaatbestemming 2020 van de Omgevingsdienst
Flevoland, Gooi & Vechtstreek (A-agenda NLG 20-09-2021)
De resultaatbestemming 2020 is door de OFGV op 30 juni 2021 aan Provinciale Staten
gezonden zodat deze een zienswijze op de stukken kunnen geven.

59

Gezondheid: RIVM-rapport Depositieonderzoek IJmond 2020 (B-agenda NLG 20-09-2021)
Het RIVM voert in opdracht van de provincie en IJmondgemeenten een breed
gezondheidsonderzoek uit in de regio IJmond. Het tweede deel van de resultaten van dit
onderzoek is nu beschikbaar gekomen en gaat over stofdepositie in de IJmond. Het rapport
wordt op 2 september gepubliceerd. Om vragen van bewoners, volksvertegenwoordigers en
andere geïnteresseerden te beantwoorden vindt er op 2 september 2021 om 19.30 uur een
online openbaar webinar plaats.

60

Wonen: Brief van gemeente Hollands Kroon aan GS over tijdelijke huisvesting buitenlandse
werknemers Rijksstraatweg 23 (betrekken bij 3.d. RWK 02-09-2021)

61

Voordracht Concept-samenwerkingsafspraken MRA (A-agenda EFB 6-9-2021)
Op 7 juli 2021 heeft de MRA-Regiegroep de Colleges van B&W en GS van de betrokken
overheden verzocht om de concept-samenwerkingsafspraken te agenderen in raden en
Staten.
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