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Voordracht
Beleidskader
erfgoed en cultuur
2022

Pels, Z.

Behandeld in
agenda

Beperkte ambtelijke capaciteit gemeenten erfgoed:

Economie

De risico’s van de beperkte ambtelijke capaciteit bij

Financiën en

gemeenten, zeker voor erfgoed, zijn bekend. Mw. Pels
zegt toe dit mee te nemen naar de MRA en het
cultuurprofiel NHN en de stand van zaken na een jaar te
melden aan PS Cultuureducatie: Voorgesteld wordt om
eerst af te wachten wat in het regeerakkoord beschikbaar
komt voor cultuureducatie. Het is jammer dat elke
coalitieperiode opnieuw moet worden beoordeeld of
incidenteel geld beschikbaar moet worden gesteld voor
cultuureducatie omdat telkens de inzet van het Rijk moet
worden afgewacht. Dat doet geen recht aan het belang
van cultuureducatie. Zodra bekend is wat het nieuwe
kabinet gaat doen met cultuureducatie, dan komen GS
terug bij PS.
Vouchers voor onderwijs:
Het gebruik van vouchers voor het onderwijs wordt
meegenomen bij de uitwerking van de derde tranche van
het herstelfonds
Stolpen:

Bestuur 29-112021 10.b.
Cultuur en
erfgoed:
Voordracht
Beleidskader
erfgoed en
cultuur 2022

Stand van zaken

Na een jaar zal mw. Pels een terugkoppeling geven over
de voortgang van het beleid voor stolpen, dan zijn de
gesprekken met gemeenten gevoerd en is de
waarderingskaart onder de aandacht gebracht van
eigenaren
Voordracht Laatste

Pels, Z.

Gedeputeerde Pels stelt voor om eerst na te gaan of de

Economie

begrotingswijzigin

Rommel, E.

toename bij het Faunafonds incidenteel of structureel is,

Financiën en

maar zonder eigen risico was de stijging nog hoger

Bestuur 29-11-

geweest.

2021 10.a.

Dhr. Heijnen (CDA) vraagt om bij de kaderbrief een

Financiën:

g 2021

toelichting te geven op het wel of niet structurele
karakter van de stijgingen van het Faunafonds.
Gedeputeerde Pels zegt mede namens mevrouw Rommel
toe hierop terug te komen.

Voordracht
Laatste
begrotingswijzi
ging 2021(Aagenda EFB en
M&B 29-112021 en cagenda NLG en
RWK 22-92021)

Begroting 2022

Pels, Z.

- De samenhang tussen begroting en IMPI: het IMPI is

Economie

onderdeel van het programma Mobiliteit en wordt

Financiën en

betrokken in het onderzoek naar het opnieuw vormgeven

Bestuur 28-10-

van mobiliteit in de P&C-cyclus.

2021 4.b.
Begroting 2022:

de opmerking van D66 wordt om de meest essentiële

Brief GS aan PS

indicatoren in de programma’s voor ambities die op

inz. Memorie

andere wijze worden gemonitord, bij de volgende

van antwoord

begroting terug te laten komen, wordt meegenomen

begroting 2022

naar de begroting

(wordt

2023.

- Er zal een evaluatie plaatsvinden over de procedure
indienen moties positief rekeningenresultaat. Ook de
feedback van de commissie over de adviezen van GS op
de

moties wordt meegenomen in de evaluatie en de

kwaliteit van de "begrotingsmoties"
Brief GS aan PS inz.
Uitvoeringsagenda
Arbeidsmarkt &
Onderwijs 20212023

Zaal, I.

1e kwartaal 2022?)

geagendeerd bij
de
begrotingsbeha
ndeling van alle
commissies).

Mw. Zaal zegt toe:

Economie

- Tech Grounds wordt via het budget van de MRA door

Financiën en

de provincie ondersteund in de

toekomst zal

onderzocht worden of succesvolle projecten onderdeel
kunnen worden

van de ontwikkelcoalitie Inclusiviteit,

teneinde deze door te leiden naar andere plekken in de
provincie om van elkaar te leren en ervoor te zorgen dat
inclusiviteit gemeengoed wordt
- De provincie zet in op het ontwikkelen van een
systeem en infrastructuur die een doelgroepsgewijze
aanpak faciliteert, zoals voor statushouders en
nieuwkomers waarvoor diverse projecten zijn opgestart.
Het is zeker de taak van de provincie om

deze

projecten te koppelen. In de vervolgrapportage en

Bestuur 27-092021 7.a. Brief
GS aan PS inz.
Uitvoeringsagen
da
Arbeidsmarkt &
Onderwijs
2021-2023

uitvoering zal extra aandacht worden besteed aan deze
groep
Uitvoeringsagenda

Zaal, I.

- De corona-Rijksregelingen zullen worden ingetrokken,

Economie

Economie 2021-

dat proces wordt nauwgezet gevolgd. De lopende

Financiën en

2023

projecten in het Economisch Herstel en

Bestuur 06-09-

Duurzaamheidsfonds gaan gewoon door, zodat het

2021 8.b.

groene herstel ook op lange termijn kan worden

Economie: Brief

aangejaagd. De ROM heeft de mogelijkheid om

GS aan PS inz.

investeringen in te zetten om ondernemers groen de

Uitvoeringsagen

crisis uit te laten komen en hopelijk kan de provincie

da Economie

daaraan blijven bijdragen. De commissie zal tussentijds

2021-2023 het

geïnformeerd worden over de stand van zaken

was de
bedoeling om
de visie
arbeidsmarkt en
onderwijs bij
deze agenda te
behandelen.
Deze komt
echter later en
zal in EFB van
27-9-2021
worden
geagendeerd)de
ld).

Concept

Zaal, I.

- grenzen clustering: datacenters kunnen zich vestigen

Economie

Voordracht

datacenterstrategie

op bedrijv.terreinen of wanneer het is vastgelegd in

Financiën en

Datacenterstrategie staat

Noord-Holland

bestempl. Afspraken worden gevolgd die voor alle

Bestuur 06-09-

17 januari 2022 op

bedrijv.terreinen gelden: reg. afstemming. De grenzen

2021 8.a.

agenda EFB

worden bepaald door het ontbreken van mogelijkheden

Economie:

in een regio, tenzij er op een andere locatie

concept

mogelijkheden zijn. Er wordt gemonitord en

datacenterstrate

gerapporteerd en mocht de beperking van de groei

gie Noord-

leiden tot andere afwegingen in het beleid, dan komen

Holland

GS terug bij PS - Bij hergebruik van restwarmte is nog
sprake van techn. problemen staat hoog op agenda want
de restwarmte moet optimaal benut gaan worden.
Hierover zal met de landelijke overheid in gesprek
worden gegaan - Wanneer PS akkoord gaan met de
conceptdatacenterstrategie, dan zal deze worden
aangepast en opnieuw worden voorgelegd. Vervolgens
wordt de strategie geïmplementeerd in de provinciale
ruimtelijke regels en zullen afspraken met gemeenten
gemaakt worden. Hierover worden PS geïnformeerd Gedeputeerde Zaal zegt toe dat alle input van vandaag
voor zover geen sprake is van tegenstrijdigheden, wordt
verwerkt in de strategie. Gelijktijdig loopt het
stakeholders participatietraject en daarna zal aan het
einde van dit jaar een nieuwe versie gepresenteerd
worden. Inwonersparticipatie vindt plaats per gemeente

en per bestemmingsplan, maar met gemeenten zullen
hier afspraken over gemaakt worden - Groencertificaten
is Rijksaangelegenheid dit wordt aan de orde gesteld in
gesprekken met Rijk. De clusters moeten zo goed
mogelijk worden ingepast op basis van region.
afstemming (Plabeka NHN en NHZ). GS rapporteren over
voortgang in sector zelf en ook over effecten van de
strategie, mn de clustering en het effect op de ruimte Het punt van ’bottom to the race’ zal continu gemonitord
worden. Voorstel van de CU om eisen te stellen aan het
energieverbruik en het verbruik af te stemmen op de
beschikbaarheid van het moment, zal na toetsing van de
haalbaarheid worden meegenomen naar de volgende
versie.
Voordracht

Stigter, E.

Hr. Stigter: - in de voortgangsrapportage wordt

Economie

geactualiseerde

teruggekomen op het voorstel van de PvdD om de

Financiën en

datastrategie

achterliggende technieken openbaar te maken - meldt

Bestuur 14-06-

2021-2023

dat er nog een commissie ethiek in het leven moet

2021 9.a. ICT:

worden geroepen en hierbij zal de oproep van DENK

Voordracht

zeker in acht genomen worden. Er volgt een

geactualiseerde

terugkoppeling aan PS over het betrekken van niet

Datastrategie

digitaal onderlegde mensen.

2021 - 2023
(A-agenda EFB
14-6-2021)

Voordracht

Zaal, I.

Mw Zaal: GS vinden het verstandig om nu niet in te

Economie

Zie ook brief: ROM: Brief

provinciale

grijpen in bestaande instrumenten, maar naar de

Financiën en

GS aan PS inz. benoeming

deelname in

toekomst toe wordt ingezet op een vereenvoudiging van

Bestuur 14-06-

bestuurders en verlenen

Regionale

alle instrumenten bijvoorbeeld bij een nieuwe tranche of

2021 6.a.

volmachten (C-agenda

Ontwikkelingsmaat

bij heroverweging van overeenkomsten. Zij zegt toe dat

Voordracht

EFB 28-102021)

schappij

wanneer dat aan de orde is, in gesprek wordt gegaan

Provinciale

met PS Zij zegt toe dat tussentijdse specifieke

deelname in

ontwikkelingen met de commissie gedeeld worden, met

Regionale

name over de vraag of de doelstellingen worden

Ontwikkelingsm

gerealiseerd. Het beleidsplan wordt niet door PS

aatschappij

vastgesteld, maar dat kan wel met PS besproken worden.

(ROM) (A-

GS zullen goed volgen of de ROM de doelstellingen gaat

agenda EFB 14-

bereiken maar als aandeelhouder heeft men een goede

6-2021)

positie en zal men deze positie inzetten om
ontwikkelingen te beïnvloeden. In dat geval zullen GS
terugkomen bij PS.

Ook zegt zij toe dat zij als

aandeelhouder in de ROM zich zal inspannen dat de
investeringen die de ROM doet geen afbreuk doen aan de
biodiversiteit en dat ook gelet wordt op dierenwelzijn."
Inkoopbeleid

Pels, Z.

Mw. Pels zegt toe: . De vastgestelde inkoopkaders

Economie

binnen het betreffende beleidsterrein zijn van toepassing

Financiën en

en die zullen door GS voor PS in kaart worden gebracht

Bestuur 22-03-

- Het is niet bekend wat de stand van zaken van

2021 10.d.

klimaatneutraal bij andere provincies is, maar in het

Inkoop: Brief GS

kader van de opgave voor overheden in het

aan PS inz.

Kop werkt!

Zaal, I.

klimaatakkoord om in 2030 energieneutraal te zijn, zal

Inkoopbeleid

zij bij de overige provincies navraag doen.

2021-2024

Programma loopt af. hr. Van der Hoek zegt toe dat het

Economie

Halfjaarrapportage 2021

onderwerp terugkomt op de agenda van de commissie

Financiën en

staat op C-agenda EFB

na afronding van de effectrapportage (maatschappelijke

Bestuur 20-01-

17-1-2022. Aan de

en economische effecten) en de evaluatie van het

2020 7.a. De

evaluatie van het

ambitiedocument en evaluatie governance. Het

Kop Werkt!

ambitiedocument en

jaarverslag 2020 staat op de c-agenda van de commissie

Voortgangsrapp

evaluatie governance

EFB van 14 juni 2020.

ortage 2019,

wordt nu gewerkt. De

Jaarprogramma

effectrapportage wordt

2020

circa 1 jaar uitgesteld. In
2021 wordt dit te samen
aan de commissie
aangeboden. 2e tranche
jaarprogramma 2020 is
behandeld in EFB van 18
januari 2021. Toezegging
mw. Zaal bij deze
behandeling: GS geen
voorstander van
verlenging huidige
samenwerkingsovereenko
mst. Samenwerking wel
van groot belang en zal
op andere manier worden

vormgegeven. Zodra op
basis van een integrale
benadering er nieuwe
overeenkomsten worden
afgesloten, komen GS
terug bij PS, maar eerst
moeten de lopende
projecten worden
afgerond en moet de
effectrapportage worden
afgewacht.
Voortgang

Pels, Z.

beleidsnotitie Sport

Het aanbieden van plantaardige maaltijden en snacks in

Economie

Zie ook aangenomen

de kantine zal wederom bij de eerstvolgende

Financiën en

motie 187-2021/PS 8-

kennissessie via Sportservice onder de aandacht

Bestuur 18-01-

11-2021 inz.

gebracht worden. De focus op natuurinclusiviteit kan bij

2021 5.b. Sport:

toekomstperspectief Sport

een volgende ronde aan de orde komen, aangezien het

Brief GS aan PS

huidige budget daarvoor onvoldoende is.

inz. Voortgang
Beleidsnotitie
Sport

Actieagenda

Pels, Z.

Gedeputeerde Pels zegt dat samen met gedeputeerde

Economie

circulaire economie

Zaal, I.

Zaal zal voor de volgende verkiezingen gereflecteerd

Financiën en

wordt op de verhouding van de circulaire agenda tot de

Bestuur 18-01-

economische agenda zodat de volgende periode hier een

2021 5.a.

standpunt over kan worden ingenomen .

Circulaire

2021-2025

Economie:

ConceptActieagenda
Circulaire
Economie
2021-2025
Motie 42

Pels, Z.

Bij de behandeling van de 2e tranche op 14 juni 2021 is

Economie

Raamwerk en 1e en 2e

herstelfonds (stand

opgemerkt: Gedeputeerde Pels zegt toe om innovaties

Financiën en

tranche zijn met PS

van zaken na cie

water en geothermie bij het rekeningresultaat te

Bestuur 26-10-

besproken. Effecten

EFB 29 november

betrekken.

2020 4.a.

maatregelen worden in

2021)

Er is nog geen verhouding bekend tussen gesubsidieerde

Economie/duur

beeld gebracht. Dit

zaamheid: Brief

bepaalt de inzet voor de

GS aan PS inz.

derde tranche.

raamwerk voor

Behandeling mei 2022.

en niet gesubsidieerde culturele instellingen want men is
nog bezig met uitwerking van de maatregelen uit de
tweede tranche.
Bij een volgende update zal hier inzicht in gegeven
worden.
Eerder toegezegd:
- Verkend wordt of een relatie kan worden gelegd met
kengetallen uit de impactanalyse, die dient als
terugkoppeling op de jaarrekening

de uitvoering
van motie 42:
economische
herstel en
duurzaamheidsf
ond (Het
genoemde doel
1 in de brief
(muv
bedrijventerrein
en op B-agenda
cie RWK 19-10-

Zie ook brief GS c-agenda
RWK en EFB januari 2022
inz. intentieverklaringen
Verduurzaming

Maatschappelijk Vastgoed

20 en de
overige doelen
(met
bedrijventerrein
en uit doel 1)
op b-agenda
EFB 26-10-20)
Initiatiefvoorstellen

Zaal, I.

GS zullen pogingen tot referenda monitoren en waar

Economie

Zie ook gestelde

Forum voor

mogelijk, obstakels bespreekbaar maken in de

Financiën en

Statenvragen 115-2020

Democratie tot

commissie Mw. Zaal geeft aan dat op basis van de

Bestuur 28-09-

van FvD Vraag over

wijzigen

motie van FvD is al een communicatietraject gestart,

2020 9.a.

kosten is schriftelijk

Referendumverord

voorgesteld wordt na te gaan wat dit heeft opgeleverd

Initiatiefvoorstel

beantwoord en

ening

alvorens weer een nieuw traject te starten. Zodra de

len tot

geagendeerd op C-

digitale mogelijkheid aanwezig is, zal hierover

wijziging

agenda EFB 18 januari

gecommuniceerd worden. Bindend correctief

Referendumver

2021.

referendum agenderen in commissie zodra de

ordening van

Grondwetswijziging dat mogelijk maakt

Forum voor
Democratie en
advies van GS
over de
initiatiefvoorstel
len

Agenda weerbaar
Noord-Holland

Dijk van, A.

- Met de QuickScans wordt gewoon doorgegaan want het

Economie

De CdK zal over de

streven is hier zoveel mogelijk gemeenten op aan te

Financiën en

voortgang van de agenda

laten sluiten. PS zullen hier regelmatig over geïnformeerd

Bestuur 18-06-

ten minste 1x per jaar aan

worden. - Er wordt in ieder geval ingezet op het

2020 13.a.

de Staten rapporteren (los

vergroten van de interne weerbaarheid waarover

Bestuur: Brief

van de P&C-cyclus. Zie

teruggekoppeld zal worden en waar nodig, wordt ingezet

GS aan PS inz.

ook brief C-agenda EFB

op het vergroten van de eigen weerbaarheid. Bij de

Concept-

18-1-2021 Eerste

behandeling van de eerste voortgangsrapportage op 27

Agenda

voortgangsrapportage 27

september 2021 heeft de CdK toegezegd: - In de

Weerbaar

september 2021

volgende voortgangsrapportage zal een beeld van de

Noord-Holland

behandeld.

Hr. van der Hoek zegt toe: - PS inzage te geven in de

Economie

In EFB van 18 januari

meenemen bij

wijze waarop dierenwelzijn wordt vertaald in afspraken

Financiën en

2021 is de eerste

evenementenspons

in sponsorcontracten - na 3 jaar een evaluatie

Bestuur 20-01-

voortgangsbrief

oring

plaatsvindt maar tussentijds zal PS jaarlijks via een

2020 7.b.

besproken.

voortgangsbrief worden geïnformeerd over de

Afdoening

ontwikkelingen zodat de effectiviteit getoetst kan

motie 74-2019:

worden en de regels kunnen worden aangescherpt.

dierenwelzijn

criminele activiteiten in de

verschillende portefeuilles

worden geschetst, ook in het buitengebied Onderzocht zal worden of de waterschappen behoefte
hebben aan een QuickScan

Weerbaarheid van de eigen

activiteiten. Het rapport over milieucriminaliteit zal aan
PS
Dierenwelzijn

Zaal, I.

toegestuurd worden

meenemen bij
evenementensp
onsoring en
door GS
vastgestelde

uitgangspunten
evenementensp
onsoring 20202023
Mogelijkheden

Pels, Z.

Mw. Pels zegt toe de commissie te informeren zodra de

Economie

Verwacht wordt in

tussentijdse

consequenties van het onderzoek bekend zijn. Mochten

Financiën en

december de parameters

begrotingswijzigin

de effecten heel erg groot zijn, dan zal de commissie

Bestuur 02-12-

definitief te kunnen

gen nazorgheffing

tijdig met een brief van GS via de B-agenda geïnformeerd

2019 7.c.

vaststellen en na

stortplaatsen na

worden. Zij verwacht de resultaten van het onderzoek in

Voordracht

afronding van het

afronding

februari 2020 te kunnen voorleggen.

vaststelling

onderzoek eind januari

onderzoek Asset

tarieventabel

2021 zal hierop

Liability

2020

terugkomen worden

Managementstudie

nazorgheffing

(maart 2021)

inz. te hanteren

stortplaatsen

rekenrentes

2020

