Onderwerp

Portefeuille

Inhoud

Behandeld in agenda

mw. Pels zegt toe: - een verkenning uit te laten

Economie Financiën

laaggeletterdheid

voeren naar de mogelijkheden (inzet van

en Bestuur 09-05-

PvdA

ProBiblio, de motie van PS over het hanteren van

2022 11.a.

taalniveau B1 in de eigen communicatie en

Discussienotitie

arbeidsmarkt), maar wel binnen deze kaders -

laaggeletterheid van

in de verkenning zal worden meegenomen

de PvdA-hr.

welke regie- en coördinatierol de provincie kan

Wagelaar.

houder
Discussienotitie

Pels, Z.

spelen bij het faciliteren van gemeentelijke
regelingen. De resultaten zullen na de zomer
voorgelegd worden
Snel internet
buitengebied

Zaal, I.

mw. Zaal stelt voor om eerst af te wachten of de

Economie Financiën

motie Van Dijk in de Tweede Kamer leidt tot het

en Bestuur 09-05-

beschikbaar stellen van voldoende middelen om

2022 9.a. Economie:

de laatste echt witte vlekken op te lossen, want

Brief GS aan PS inz.

het kost in totaal ongeveer € 11 en € 31 miljoen

Toezegging Snel

voor de provincie (een paar duizend euro per

internet

adres). Nadat het besluit van de Tweede Kamer

buitengebied (nav

bekend is geworden, zullen PS geïnformeerd

de behandeling van

worden

de MTR heeft de cie
gevraagd dit
onderwerp te
bespreken)

Stand van zaken

Transparantie IPO

Stigter, E.

Gedeputeerde Stigter bevestigt dat is

Economie Financiën

en afstemming

afgesproken om PS tijdig te betrekken bij

en Bestuur 21-03-

GS-PS IPO

belangrijke onderwerpen. Het IPO vormt

2022 9.a. IPO:

integraal onderdeel van de inhoudelijke

Discussienotitie

bespreking van de belangrijke onderwerpen,

Partij voor de Dieren

waarvoor PS de kaders meegeven. Als dit proces

: “Tijd voor

niet volgens wens verloopt bij het IPO, dan komt

transparantie en

het college terug bij PS.

betere afstemming
met IPO”

Burgerparticipatie

Zaal, I.

Mw. Zaal zegt toe: Het komt vaker voor dat

Economie Financiën

bij gemeenten

bewoners per brief hun teleurstelling kenbaar

en Bestuur 21-03-

nav brief

maken over ontbrekende betrokkenheid van

2022 8. Rondvraag

Democratisch

gemeenten. Het overzicht hiervan en de wijze

portefeuille mw. Zaal

Zaanstad over

van afhandeling zal worden toegestuurd.

en terugkoppeling

burgerparticipatie

deelname

bouwprojecten

gemeenschappelijke

Zaanstad

aangelegenheden en
Europa (naast de
rondvraagpunten
kunt u hier ook
korte vragen over de
tot de portefeuille
van mw. Zaal
behorende punten

uit de c-agenda
stellen)
Brief GS

Zaal, I.

Mw. Zaal zegt toe: - de commissie kan erop

Economie Financiën

afdoening motie

vertrouwen dat de belangrijke thema’s waarvoor

en Bestuur 21-03-

Europa dichter bij

nog geen provinciaal beleid is opgesteld (zie

2022 7.b. Europa:

PS

punt 2 van de brief) voor de

Brief GS aan PS inz.

commissievergadering geagendeerd worden -

Afdoening motie

dat bij politiek gevoelige onderwerpen PS

Europa dichter bij

worden betrokken en geïnformeerd mits e.e.a.

Provinciale Staten

past binnen de bestaande afspraken over de

(M233-2021) (B-

werkwijze van PS.

agenda EFB 21-32022)

1e

Pels, Z.

Zie brief C-agenda EFB 20 juni 2022 Het tweede

Economie Financiën

begrotingswijzigi

kwartaal staat een overleg gepland van alle

en Bestuur 14-02-

ng 2022

gedeputeerden Financiën. Nadat een duidelijk

2022 8.a. Financiën:

beeld is ontstaan van de inzet door het IPO,

Voordracht Eerste

wordt een terugkoppeling gegeven en een

Begrotingswijziging

procesvoorstel aan PS gestuurd over het

2022 (A-agenda EFB

provinciefonds en het gesprek over het

en M&B 14-2-2022

belastingstelsel.

en c-agenda RWK en
NLG 7-2-2022)

MRA: Brief GS aan

Dijk van, A.

Toezeggingen CdK: Op specifieke voor PS

Economie Financiën

PS inzake

Olthof, J.

gevoelige onderwerpen zal een aparte

en Bestuur 14-02-

Samenwerking GS

mondelinge terugkoppeling gegeven worden,

2022 6.a. MRA: Brief

en PS op het

voor de overige agendapunten zal worden

GS aan PS inz.

gebied van

verwezen naar de notulen. De afspraken tussen

Samenwerking GS en

MRA/afdoen

GS en PS zullen regelmatig worden geëvalueerd

PS op gebied van

motie 52-2021

(1e na een jaar). Op een later moment kan

MRA/afdoen motie

indien gewenst, nader gesproken worden over

52-2021

de portefeuille ‘Lobby en Public Affairs’ van de
CdK in het bestuur. .
Interne

Pels, Z.

Gedeputeerde Pels meldt dat het om een

Economie Financiën

Organisatie/verdu

groeidocument gaat. Bij de volgende versie zal

en Bestuur 17-01-

urzaming: Brief

de vraag van de PvdD over het belang van de

2022 14.c. Interne

GS aan PS inz.

eiwittransitie meegenomen worden

Organisatie/verduur

Verduurzaming

zaming: Brief GS aan

Eigen Organisatie

PS inz.
Verduurzaming
Eigen Organisatie
(C-agenda RWK 101-2022 en EFB 171-2022)

Nazorg
stortplaatsen

Pels, Z.

Gedeputeerde Pels gaat onderzoeken wat

Economie Financiën

‘eeuwigdurende nazorg’ betekent, hoe deze

en Bestuur 17-01-

door de provincie kan worden afgehecht en op

2022 10.a.

welke wijze hieraan kan worden voldaan.

Voordracht

Rekenrentes: In februari a.s. worden de

wijziging van de

uitkomsten van het gezamenlijke onderzoek en

Verordening

het opstellen van scenario’s verwacht en kan een

nazorgheffing

besluit worden genomen. De resultaten van de

stortplaatsen

scenario’s kunnen verwerkt worden in de

provincie Noord-

begroting 2023

Holland 1999;
aanpassing
Tarieventabel

Initiatiefvoorstel

Dijk van, A.

De uitvoering van de motie van de CU in de

Economie Financiën

31-5-2022:Technische

Denk

Tweede Kamer wordt gemonitord. Zodra de

en Bestuur 17-01-

briefing: 2 juni 2022. Een

Slavernijverleden

Tweede Kamer de onderzoeksopdracht heeft

2022 8.a.

diepgaand onderzoek maar

geformuleerd en de onderzoekstermijn is

Slavernijverleden:

Slavernijverleden door Rijk

bepaald, zullen PS onmiddellijk geïnformeerd

Advies

wordt in 2023 verwacht: zie

worden.

GS/initiatiefvoorstel

brief GS C-agenda EFB inz.

Statenfractie DENK

Stand van zaken uitvoering

'Onderzoek

afgedane Motie 48-2020

slavernijverleden

educatie koloniaal verleden. In
vergadering EFB van 14 februari
2022 heeft de cie -op voorstel
van de hr. Mangal van Denkingestemd met het organiseren
van een technische briefing met
de onderzoekers die in
Amsterdam onderzoek hebben
gedaan, om de commissie te
informeren en de lopende (door
het Rijk) of reeds afgeronde
onderzoeken in provinciaal
perspectief te zetten, mede om

te voorkomen dat dezelfde
onderzoeken worden
uitgevoerd.
Datacenterstrateg

Zaal, I.

Na een jaar zal de strategie worden geëvalueerd

ie

Economie Financiën

Evaluatie januari/ februari

en Bestuur 17-01-

2023?

2022 5.a.
Statenvoordracht
Datacenterstrategie
Noord-Holland (met
uitnodiging van de
commissies RWK en
NLG)
Voordracht

Pels, Z.

Gedeputeerde Pels stelt voor om eerst na te

Economie Financiën

Laatste

Rommel, E.

gaan of de toename bij het Faunafonds

en Bestuur 29-11-

begrotingswijzigi

incidenteel of structureel is, maar zonder eigen

2021 10.a.

ng 2021

risico was de stijging nog hoger geweest. Dhr.

Financiën:

Heijnen (CDA) vraagt om bij de kaderbrief een

Voordracht Laatste

toelichting te geven op het wel of niet

begrotingswijziging

structurele karakter van de stijgingen van het

2021(A-agenda EFB

Faunafonds. Gedeputeerde Pels zegt mede

en M&B 29-11-2021

namens mevrouw Rommel toe hierop terug te

en c-agenda NLG en

komen.

RWK 22-9-2021)

Beperkte ambtelijke capaciteit gemeenten

Economie Financiën

Zie ook brief C-agenda EFB 9

erfgoed: De risico’s van de beperkte ambtelijke

en Bestuur 29-11-

mei 2022: Brief GS aan PS inz.

capaciteit bij gemeenten, zeker voor erfgoed,

2021 10.b. Cultuur

Voordracht
Beleidskader

Pels, Z.

erfgoed en

zijn bekend. Mw. Pels zegt toe dit mee te nemen

en erfgoed:

verlenging bestuurlijk kader

cultuur 2022

naar de MRA en het cultuurprofiel NHN en de

Voordracht

Cultuur en Onderwijs.

stand van zaken na een jaar te melden aan PS

Beleidskader

Cultuureducatie: Voorgesteld wordt om eerst af

erfgoed en cultuur

te wachten wat in het regeerakkoord

2022

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: 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
Brief GS aan PS
inz.

Zaal, I.

Mw. Zaal zegt toe: - Tech Grounds wordt via het

Economie Financiën

budget van de MRA door de provincie

en Bestuur 27-09-

Uitvoeringsagend

ondersteund in de

toekomst zal onderzocht

a Arbeidsmarkt &

worden of succesvolle projecten onderdeel

aan PS inz.

Onderwijs 2021-

kunnen worden

Uitvoeringsagenda

2023

Inclusiviteit, teneinde deze door te leiden naar

Arbeidsmarkt &

andere plekken

Onderwijs 2021-

van de ontwikkelcoalitie
in de provincie om van elkaar

te leren en ervoor te zorgen dat inclusiviteit
gemeengoed

wordt

2021 7.a. Brief GS

2023

- 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 uitvoering zal extra
aandacht
Uitvoeringsagend

Zaal, I.

worden besteed aan deze groep -

- De corona-Rijksregelingen zullen worden

Economie Financiën

a Economie

ingetrokken, dat proces wordt nauwgezet

en Bestuur 06-09-

2021-2023

gevolgd. De lopende projecten in het

2021 8.b. Economie:

Economisch Herstel en Duurzaamheidsfonds

Brief GS aan PS inz.

gaan gewoon door, zodat het groene herstel ook

Uitvoeringsagenda

op lange termijn kan worden aangejaagd. De

Economie 2021-

ROM heeft de mogelijkheid om investeringen in

2023; het was de

te zetten om ondernemers groen de crisis uit te

bedoeling om de

laten komen en hopelijk kan de provincie

visie arbeidsmarkt

daaraan blijven bijdragen. De commissie zal

en onderwijs bij

tussentijds geïnformeerd worden over de stand

deze agenda te

van zaken

behandelen. Deze
komt echter later en
zal in EFB van 27-92021 worden
geagendeerd)deld).

Voordracht

Stigter, E.

Hr. Stigter: - in de voortgangsrapportage wordt

Economie Financiën

Voortgangsrapportage in EFB

geactualiseerde

teruggekomen op het voorstel van de PvdD om

en Bestuur 14-06-

september 2022

datastrategie

de achterliggende technieken openbaar te

2021 9.a. ICT:

2021-2023

maken - meldt dat er nog een commissie ethiek

Voordracht

in het leven moet worden geroepen en hierbij

geactualiseerde

zal de oproep van DENK zeker in acht genomen

Datastrategie 2021

worden. Er volgt een terugkoppeling aan PS over

- 2023 (A-agenda

het betrekken van niet digitaal onderlegde

EFB 14-6-2021)

mensen.
Voordracht

Zaal, I.

Mw Zaal: GS vinden het verstandig om nu niet in

Economie Financiën

Zie ook brief: ROM: Brief GS aan

provinciale

te grijpen in bestaande instrumenten, maar naar

en Bestuur 14-06-

PS inz. benoeming bestuurders

deelname in

de toekomst toe wordt ingezet op een

2021 6.a.

en verlenen volmachten (C-

Regionale

vereenvoudiging van alle instrumenten

Voordracht

agenda EFB 28-102021) Zie

Ontwikkelingsma

bijvoorbeeld bij een nieuwe tranche of bij

Provinciale

ook motie Motie ROM

atschappij

heroverweging van overeenkomsten. Zij zegt toe

deelname in

biodiversiteit :

dat wanneer dat aan de orde is, in gesprek

Regionale

afdoeningsvoorstel EFB 21

wordt gegaan met PS Zij zegt toe dat

Ontwikkelingsmaats

maart 2022: cie: motie is

tussentijdse specifieke ontwikkelingen met de

chappij (ROM) (A-

afgedaan

commissie gedeeld worden, met name over de

vraag of de doelstellingen worden gerealiseerd.

agenda EFB 14-6-

Het beleidsplan wordt niet door PS vastgesteld,

2021)

maar dat kan wel met PS besproken worden. GS
zullen goed volgen of de ROM de doelstellingen
gaat bereiken maar als aandeelhouder heeft
men een goede 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." Toezegging bij afdoening motie
ROM biodiversiteit: mw. Zaal zegt toe: - na te
gaan of het mogelijk is om tegemoet te komen
aan de wens van de PvdD om inzage in de
verslagen te verkrijgen zodat een goede
controle kan plaatsvinden - in het gesprek met
de directeur het belang van bekendheid van de
werkinstructies en het No Harm principe aan de
orde te stellen.
Inkoopbeleid

Pels, Z.

Mw. Pels zegt toe: . De vastgestelde

Economie Financiën

inkoopkaders binnen het betreffende

en Bestuur 22-03-

beleidsterrein zijn van toepassing en die zullen

2021 10.d. Inkoop:

door GS voor PS in kaart worden gebracht - Het

Brief GS aan PS inz.

is niet bekend wat de stand van zaken van

Inkoopbeleid 2021-

klimaatneutraal bij andere provincies is, maar in

2024

het kader van de opgave voor overheden in het
klimaatakkoord om in 2030 energieneutraal te
zijn, zal zij bij de overige provincies navraag
doen.
Voortgang

Pels, Z.

Het aanbieden van plantaardige maaltijden en

Economie Financiën

Zie ook aangenomen motie

beleidsnotitie

snacks in de kantine zal wederom bij de

en Bestuur 18-01-

187-2021/PS 8-11-2021 inz.

Sport

eerstvolgende kennissessie via Sportservice

2021 5.b. Sport:

toekomstperspectief Sport

onder de aandacht gebracht worden. De focus

Brief GS aan PS inz.

op natuurinclusiviteit kan bij een volgende

Voortgang

ronde aan de orde komen, aangezien het

Beleidsnotitie Sport

huidige budget daarvoor onvoldoende is.
Actieagenda

Pels, Z.

Gedeputeerde Pels zegt dat samen met

Economie Financiën

circulaire

Zaal, I.

gedeputeerde Zaal zal voor de volgende

en Bestuur 18-01-

economie 2021-

verkiezingen gereflecteerd wordt op de

2021 5.a. Circulaire

2025

verhouding van de circulaire agenda tot de

Economie:

economische agenda zodat de volgende periode

Concept-

hier een standpunt over kan worden ingenomen

Actieagenda

.

Circulaire Economie
2021-2025

Motie 42

Pels, Z.

9 mei 2022: Voorgesteld wordt om vanwege de

Economie Financiën

Raamwerk en 1e en 2e tranche

herstelfonds

huidige grote onzekerheden in het najaar met

en Bestuur 26-10-

zijn met PS besproken. Effecten

(stand van zaken

elkaar in gesprek te gaan over de stand van

2020 4.a.

maatregelen worden in beeld

zaken van de bestedingen waarbij de wijze van

Economie/duurzaam

gebracht. Dit bepaalt de inzet

na cie EFB 9 mei

financiering van onderdelen helder in het

heid: Brief GS aan PS

voor de derde tranche.

2022)

schema wordt opgenomen. Over hoe de € 47

inz. raamwerk voor

Behandeling mei 2022. Zie ook

miljoen precies wordt ingezet met allerlei

de uitvoering van

brief C-agenda EFB 21-3-

huidige en binnenkort uit te zetten regelingen

motie 42:

2022: Motie 42- Cultuur: Brief

en hoe GS naar de derde tranche kijken en de

economische herstel

GS aan PS inz.

noodzaak om deze wel of niet verder uit te

en

Uitvoeringsregelingen

werken, besluiten PS. In het gesprek in het

duurzaamheidsfond

Economisch herstel- en

najaar kunnen PS een uitspraak doen over de

(Het genoemde doel

duurzaamheidsfonds

derde tranche en kunnen richting de

1 in de brief (muv

versterken culturele sector

coalitieonderhandelingen nadere afspraken

bedrijventerreinen

gemaakt worden.

op B-agenda cie

Bij de behandeling van de 2e

tranche op 14 juni 2021 is opgemerkt:

RWK 19-10-20 en

Gedeputeerde Pels zegt toe om innovaties water

de overige doelen

en geothermie bij het rekeningresultaat te

(met

betrekken. Er is nog geen verhouding bekend

bedrijventerreinen

tussen gesubsidieerde en niet gesubsidieerde

uit doel 1) op b-

culturele instellingen want men is nog bezig met

agenda EFB 26-10-

uitwerking van de maatregelen uit de tweede

20)

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
Initiatiefvoorstelle
n Forum voor

Zaal, I.

GS zullen pogingen tot referenda monitoren en

Economie Financiën

Zie ook gestelde Statenvragen

waar mogelijk, obstakels bespreekbaar maken in

en Bestuur 28-09-

115-2020 van FvD Vraag over

Democratie tot

de commissie Mw. Zaal geeft aan dat op basis

2020 9.a.

kosten is schriftelijk

wijzigen

van de motie van FvD is al een

Initiatiefvoorstellen

beantwoord en geagendeerd

Referendumveror

communicatietraject gestart, voorgesteld wordt

tot wijziging

op C-agenda EFB 18 januari

dening

na te gaan wat dit heeft opgeleverd alvorens

Referendumverorden

2021.

weer een nieuw traject te starten. Zodra de

ing van Forum voor

digitale mogelijkheid aanwezig is, zal hierover

Democratie en

gecommuniceerd worden. Bindend correctief

advies van GS over

referendum agenderen in commissie zodra de

de

Grondwetswijziging dat mogelijk maakt

initiatiefvoorstellen

- Met de QuickScans wordt gewoon doorgegaan

Economie Financiën

De CdK zal over de voortgang

want het streven is hier zoveel mogelijk

en Bestuur 18-06-

van de agenda ten minste 1x

gemeenten op aan te laten sluiten. PS zullen hier

2020 13.a. Bestuur:

per jaar aan de Staten

regelmatig over geïnformeerd worden. - Er

Brief GS aan PS inz.

rapporteren (los van de P&C-

wordt in ieder geval ingezet op het vergroten

Concept-Agenda

cyclus. Zie ook brief C-agenda

van de interne weerbaarheid waarover

Weerbaar Noord-

EFB 18-1-2021 Eerste

teruggekoppeld zal worden en waar nodig,

Holland

voortgangsrapportage 27

Agenda weerbaar
Noord-Holland

Dijk van, A.

wordt ingezet op het vergroten van de eigen

september 2021 behandeld.

weerbaarheid. Bij de behandeling van de eerste

Tweede voortgangsrapportage

voortgangsrapportage op 27 september 2021

zal in september 2022 worden

heeft de CdK toegezegd: - In de volgende

behandeld.

voortgangsrapportage zal een beeld van de
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
Kop werkt!

Zaal, I.

toegestuurd worden

Programma loopt af. hr. Van der Hoek zegt toe

Economie Financiën

Jaarrapportage 2021 staat op

dat het onderwerp terugkomt op de agenda van

en Bestuur 20-01-

C-agenda EFB 9 mei 2022

de commissie na afronding van de

2020 7.a. De Kop

Samenwerking is per 1-1-2022

effectrapportage (maatschappelijke en

Werkt!

beëindigd. GS laten

economische effecten) en de evaluatie van het

Voortgangsrapporta

onderzoeken of de

ambitiedocument en evaluatie governance. Het

ge 2019,

investeringen uit het

jaarverslag 2020 staat op de c-agenda van de

Jaarprogramma

programma hebben

commissie EFB van 14 juni 2020.

2020

bijgedragen aan een
toekomstbestendige regio waar
het goed wonen, werken en
recreëren is. (onderzoek naar
naar economische en
maatschappelijke effecten van
het programma De Kop Werkt!)
Bij de start van het programma
is een nulmeting uitgevoerd
waaraan de effecten zullen
worden gemeten. Naast het
meten van de economische en
maatschappelijke effecten is
ook de governance van het
programma geëvalueerd. De

rapportages zullen in het
tweede kwartaal 2022 aan PS
worden gezonden. Onderzoek
heeft vertraging na zomer
2022 wordt het aangeboden.
Halfjaarrapportage 2021 staat
op C-agenda EFB 17-1-2022.
Aan de evaluatie van het
ambitiedocument en evaluatie
governance wordt nu gewerkt.
De effectrapportage wordt 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
samenwerkingsovereenkomst.
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.
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