Lijst ingekomen stukken mei voor PS van 4 juli 2022
Nr.

Omschrijving

1

Ruimte/Bereikbaarheid: Voorkeursvariant OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid (C-agenda RWK
13-6-2022 en M&B 20-6-2022)
De provincie Noord-Holland werkt samen met de gemeente Haarlem aan de komst van een
nieuw OV-knooppunt buiten het centrum van Haarlem: Haarlem Nieuw-Zuid. Eind 2021 hebben
GS een reservering uit het OV-fonds toegekend aan dit OV-knooppunt, op voorwaarde dat er
wordt gekozen voor de variant die zowel inhoudelijk als financieel het meest optimaal is. Op 24
mei neemt het college van B&W van Haarlem een besluit over het voorstel aan de gemeenteraad.
Het definitieve besluit over de voorkeursvariant wordt naar verwachting eind juni door de
gemeenteraad genomen.

2

Landbouw/Economie: Brief LTO Informatievoorziening situatie in Oekraïne (C-agenda NLG 1306-2022 & EFB 20-06-2022)

3

Bereikbaarheid: Stand van zaken beschikbaarheidsvergoeding en transitieplan Openbaar Vervoer
Noord-Holland (B-agenda M&B 20-06-2022)
De steunmaatregelen van de rijksoverheid voor de openbaar vervoersector worden verlengd tot
31 december 2022. In lijn met de afspraken met rijksoverheid besluit de provincie NoordHolland daarom om 100% van de exploitatiebijdrage tot en met december 2022 uit te betalen.
Zo kunnen de vervoerders in Noord-Holland met verminderde reizigersinkomsten toch
voldoende kwalitatief openbaar vervoer blijven aanbieden.

4

Bereikbaarheid: Stand van zaken en ontwikkelingen openbaar vervoer Noord-Holland (B-agenda
M&B 20-06-2022)
Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de staat van het openbaar vervoer en
het voorzieningenniveau. Het gaat hierbij onder andere om de betaalbaarheid van het OV als
uitgangspunt in het Perspectief Mobiliteit, de vertraging van de zero emissie bussen in de Gooi
en Vechtstreek n.a.v. leveringsproblemen door de situatie in Oekraïne, de introductie van het
Nieuwe OV Betalen met pinpas en de voortgangsrapportage Onderzoeksagenda vervolg
Regionaal OV Toekomstbeeld 2021-2023 over diverse studies naar Hoogwaardig Openbaar
Vervoer van het afgelopen jaar in de Zuid-Kennemerland en IJmond, ZaanIJ en ‘t Gooi.

5

Gezondheid: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied begroting 2023 (A-agenda NLG13-06)
De begrotingswijziging 2022, de ontwerpbegroting 2023 en de jaarstukken 2021 van de
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied worden aan PS toegezonden zodat PS een zienswijze
op de stukken kunnen geven. Aangezien er geen inhoudelijke opmerkingen bij deze
documenten zijn, is het voorstel aan PS om geen zienswijze te uiten.

6

GS: ontslag gedeputeerde Pels (GroenLinks)
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7

PS: ontslag Statenlid Kocken (GroenLinks)

8

Recreatie: Financiële stukken recreatieschappen voor zienswijzen (A-agenda NLG 13-06-2022)
De provincie Noord-Holland is een deelnemer van de recreatieschappen Spaarnwoude,
Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Twiske- Waterland, Groengebied Amstelland. Conform de
gemeenschappelijke regelingen van deze recreatieschappen worden de financiële stukken
jaarlijks aan raden en Staten voor zienswijzen voorgelegd. Provinciale Staten van Noord-Holland
zullen begin juli a.s. een oordeel vormen over deze stukken.

9

Recreatie: Ladder van Leisure (B-agenda NLG 13-06-2022)
De toenemende recreatiedruk vraagt om een goede afwegingen om de impact van de recreatieve
activiteiten op de natuur, landschap en omgeving te kunnen beoordelen. Met de Ladder van
Leisure wordt inzichtelijk wat de impact is van recreatieve activiteiten op de omgeving waar deze
activiteiten plaatsvinden. Met het vaststellen van de Ladder van Leisure kan motie 88-2021,
aangenomen door Provinciale Staten op 28 juni 2021, worden afgedaan.

10

Recreatie: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Plassenschap Loosdrecht (A-agenda NLG 1306-2022)
Begin 2022 hebben alle deelnemers van het Plassenschap Loosdrecht e.o. een instemmend
besluit genomen over het voorstel tot de toekomstige samenwerking in het Plassenschap
Loosdrecht e.o. De kern van dit voorstel is dat de huidige gemeenschappelijke regeling wordt
gewijzigd in een bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO). De Wet gemeenschappelijke regeling en de
thans geldende gemeenschappelijke regeling maken het noodzakelijk dat Provinciale Staten haar
goedkeuring verleend aan Gedeputeerde Staten tot het treffen van de gewijzigde
gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht e.o.

11

Water: Wijziging reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van Rijnland inzake
geborgde zetels (A-agenda NLG 13-06-2022)
Voor het reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van Rijnland worden de volgende
wijzigingen voorgesteld: het aantal geborgde zetels wordt van 9 terug gebracht naar het
wettelijk minimum van 7; in Zuid-Holland wordt een gebied in beheer bij het waterschap
gebracht; ook wordt met enkele wijzigingen voorgesorteerd op de komst van de Omgevingswet.
Tijdens de ter inzage legging van het ontwerpbesluit van 22 maart tot en met 2 mei 2022 zijn
27 zienswijzen ingediend en is er een Nota van Beantwoording opgesteld.

13

Financiën: Brief GS aan PS inz. Financieringssystematiek provincies (c-agenda EFB 20-6-2022)
Het nieuwe kabinet heeft in het coalitieakkoord opgenomen dat het streeft naar een nieuwe
financieringssystematiek voor de provincies en gemeenten met ingang van 2026. De
gezamenlijke provincies zijn daarom een traject gestart waarbij gezamenlijk met rijk en
gemeenten gewerkt wordt aan deze nieuwe systematiek. In IPO verband zijn de voorwaarden van
de gezamenlijke provincies voor deze nieuwe financieringssytematiek uitgewerkt en deze
worden per brief voorgelegd aan het Rijk. GS besluiten PS hierover te informeren.
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14

Voordracht Meerjarenbegroting MRA (A-agenda EFB 20-6-2022)
Op 6 april 2022 hebben de MRA-overheden het concept ontvangen van de MRAmeerjarenbegroting 2022-2024. Verzocht is op dit concept in raden en Staten te bespreken en
opmerkingen mee te geven aan de vertegenwoordigers naar de Algemene Vergadering, die hier
op 18 september 2022 over zullen spreken. De inbreng van Noord-Holland zal besproken
worden in de commissie EFB en vervolgens in de plenaire Staten.

15

PDENH: Aantredende beheerfase Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland B.V.
(PDENH) (B-agenda EFB 20-6-2022)
Het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland B.V. zal naar verwachting in de
periode 2023-2024 uit de investeringsfase van het originele fondsvermogen geraken. Rond
deze tijd loopt ook het contract met het huidige fondsmanagement af. Het college heeft zich
hierover beraden en voorgenomen om in deze nieuwe fase van het fonds geen nieuwe
investeringen meer aan te gaan, anders dan vervolginvesteringen in portfoliobedrijven. Hiermee
richt de aandacht van PDENH zich op beheer van de bestaande portefeuille.

16

Personeel: Initiatiefvoorstel DENK arbeidsmarktdiscriminatie NH (A-agenda EFB 20-6-2022)
Het college adviseert Provinciale Staten over het initiatiefvoorstel van DENK
"Arbeidsmarktdiscriminatie NH". We onderschrijven het belang van een structureel diversiteitsen inclusiebeleid bij de provincie, wat inmiddels grotendeels wordt geïmplementeerd.

17

Energie/ruimte: Provinciaal inpassingsplan Netuitbreiding 150kV Beverwijk-Oterleek (A-agenda
RWK 13-6-22)
Voor het versterken en verbeteren van de huidige elektriciteitsinfrastructuur in Noord-Holland
wordt tussen Beverwijk en Oterleek een nieuwe ondergrondse 150kV kabelverbinding
gerealiseerd, aansluitend op de bestaande verbindingen. Voor deze netuitbreiding is een
provinciaal inpassingsplan (PIP) opgesteld waarmee een bestemmingswijziging wordt
gerealiseerd en zo het 150kV ondergronds kabeltracé mogelijk wordt gemaakt. Het
inpassingsplan, inclusief de beantwoording van de zienswijzen, wordt aan Provinciale Staten
aangeboden ter vaststelling.

18

Gezondheid: Omgevingsdienst IJmond begroting 2023 (A-agenda NLG 13-06-2022)
De begrotingswijziging 2022, de ontwerpbegroting 2023 en de jaarstukken 2021 van de
Omgevingsdienst IJmond worden aan PS toegezonden zodat PS een zienswijze op de stukken
kunnen geven. Aangezien er geen inhoudelijke opmerkingen bij deze documenten zijn, wordt PS
voorgesteld om geen zienswijze te uiten

19

Gezondheid: Stand van zaken actualisatie vergunningenbestand provinciale bedrijven (C-agenda
NLG 13-06-2022)
Voor de commissievergadering Natuur Landbouw & Gezondheid (NLG) van 10 januari 2022 zijn
technische vragen gesteld over vergunningen voor bedrijven waarvan GS bevoegd gezag zijn. GS
hebben toen toegezegd schriftelijk te reageren. Met deze brief informeren GS PS over het
vergunningenbestand van bedrijven waar de provincie bevoegd gezag van is.
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20

Gezondheid: Zienswijze op de 2de Begrotingswijziging 2022, Begroting 2023 en de voorlopige
Jaarrekening 2021 van de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek (OFGV) (A-agenda
NLG 13-06-2022)
Het dagelijks bestuur van OFGV heeft de 2de Begrotingswijziging 2022, de Begroting 2023 en
de voorlopige Jaarrekening 2021 aan de raden en Staten van haar deelnemers toegezonden,
zodat deze een zienswijze op het stuk kunnen geven.

21

Gezondheid: Zienswijze op de Begroting 2023 en de Jaarstukken 2021 van de Omgevingsdienst
Noord-Holland Noord (A-agenda NLG 13-06-2022)
De Begroting 2023 en de Jaarstukken 2021 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
worden aan Provinciale Staten toegezonden zodat Provinciale Staten een zienswijze op de
stukken kunnen geven.

22

Omgevingsverordening: Eerste herziening Omgevingsverordening NH2022 (ontwerp) (B-agenda
RWK 13-6-22)
Gedeputeerde Staten hebben de Eerste herziening van de Omgevingsverordening NH2022
(ontwerp) vastgesteld en geven deze vrij voor bespreking met Provinciale Staten. De eerste
herziening heeft betrekking op onderwerpen zoals Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen,
datacenters en rangorde bij waterschaarste. De terinzagelegging is van 22 augustus 2022 tot en
met 2 oktober 2022.

23

Omgevingsverordening: Wijziging werkingsgebieden Omgevingsverordening Noord – Holland
2020 ronde 1 2022 (B-agenda RWK 13-6-2022)
Gedeputeerde Staten stellen het eindconcept van de Wijziging werkingsgebieden
Omgevingsverordening NH2020 ronde 1 2022 en de Nota van beantwoording vast. De
voorgenomen wijzigingen hebben ter inzage gelegen. Met dit besluit geven Gedeputeerde Staten
het eindconcept en de Nota van beantwoording vrij voor bespreking met Provinciale Staten.

24

Recreatie: Brief bestuursmededeling alkmaarder- en uitgeestermeer en reactie zienswijzen
kadernota (C-agenda NLG 13-06-2022)

25

Recreatie: brief bestuursmededeling twiske-waterland en Reactie op de ontvangen zienswijzen
op de Kadernota (C-agenda NLG 13-06-2022)

26

Ruimte/Natuur: Brief Op weg naar Unesco Geopark Heuvelrug Gooi Vecht (C-agenda NLG & RWK
13-06-2022)

27

Ruimte/opvang statushouders: Locaties huisvesting spoedzoekers regio Zaanstreek-Waterland
(c-agenda RWK 13-6-22 & EFB 20-6-22)
Met een brief worden PS geïnformeerd over de huisvesting spoedzoekers in ZaanstreekWaterland om richtinggevende uitspraken te doen over een nog op te stellen overzicht van
potentiële locaties voor spoedzoekers.

28

Recreatie: Bestuursmededeling Spaarnwoude Park mei 2022 (C-agenda NLG 13-06-2022)

29

Recreatie: Brief aanvullend handhavingsverzoek Twiske (C-agenda NLG 13-06-2022)
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30

MRA: terugkoppeling uit MRA 10 mei 2022 (c-agenda EFB 20-6-2022)

31

Bereikbaarheid: Uitnodiging thema café bereikbaarheid Noordelijke Duin- en Bollenstreek (Cagenda M&B 20-06-2022)

32

Mobiliteit: Kwartaalrapportage Q1 2022 OV Ombudsman (C-agenda M&B 20-06-2022)

33

Mobiliteit: Voornemen werkbezoek Californië september 2022 (C-agenda M&B 20-06-2022)
Gedeputeerde Olthof is voornemens van 5 tot en met 10 september 2022 deel te nemen aan een
Nederlandse handelsmissie naar Californië die in het teken staat van slimme en schone
mobiliteit in stedelijke regio’s.

34

Ruimte/Natuur: Brief Op weg naar Unesco Geopark Heuvelrug Gooi Vecht (C-agenda NLG & RWK
13-06-2022)

35

Voordracht Jaarstukken 2021 (A-agenda NLG en RWK 13-6-2022 en EFB en M&B 20-6-2022 en
Rekeningencommissie 30-5-2022).)
In de jaarstukken 2021 legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de
behaalde output in het jaar 2021. Het college besluit de jaarstukken 2021 ter besluitvorming toe
te zenden aan Provinciale Staten.

36

Voordracht Kaderbrief 2023 (A-agenda NLG en RWK 13-6-2022 en EFB en M&B 20-6-2022)

37

Dierenwelzijn: Brief Raad voor Dierenaangelegenheden Doden van Dieren (C-agenda NLG 1306-2022)

38

Brief GS aan PS inz. Auditopvolging peildatum maart 2022 (c-agenda NLG 13-6-2022 en EFB en
M&B 20-6-2022)
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.

39

Circulaire economie: Randstedelijke Rekenkamer: onderzoeksopzet circulaire economie (cagenda EFN 20-6-2022; indien u opmerkingen heeft over de opzet kunt u deze voor 1 juli
mailen aan de Randstedelijke Rekenkamer ; zie brief)

40

Economie: Brief GS inz. Monitor Detailhandel Provincie Noord-Holland 2021-2022 (c-agenda
EFB 20-6-2022)
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 lichte banengroei, voornamelijk door online-winkelen. Mede door de
COVID-19 steunmaatregelen van de overheid is het winkelaanbod stabiel gebleven en de
leegstand licht gedaald.
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41

Financiën: Brief GS aan PS inz. Begrotingsneutrale wijzigingen beleidsdoelenraming februari
2022 (c-agenda EFB 20-6-2022)
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.

42

Monumenten: Brief GS aan PS inz. Uitvoeringsregeling subsidie restauratie rijksmonumenten
Noord-Holland 2022 (c-agenda EFB 20-6-2022)
De Uitvoeringsregeling subsidie restauratie rijksmonumenten Noord-Holland 2022 is bedoeld
voor eigenaren van rijksmonumenten die hun monument gaan restaureren, bij voorkeur in
combinatie met verduurzamingsmaatregelen. Het gaat om rijksmonumenten die niet als
woonhuis zijn gebouwd en voor het publiek toegankelijk zijn.

43

Natuur: Gebiedsvisie polder Westzaan (C-agenda NLG 13-06-2022)
In het afgelopen jaar is onder leiding van provincie Noord-Holland en de gemeente Zaanstad in
nauwe samenwerking met vele andere partijen (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier,
LTO, agrarische natuurvereniging Water Land en Dijken, Staatsbosbeheer, Platform Zaanse
Veenweidengebieden) gewerkt aan een gebiedsvisie voor het jaar 2040 voor de polder
Westzaan. In deze visie is een koers beschreven voor de opgaven die de polder kent: dit zijn o.a.
het afronden van het
Natuurnetwerk Nederland, de Natura2000 en verbrakkingsopgave en Kaderrichtlijn Water-,
stikstof- en bodemdalingsopgaven.

44

Ondermijning/integriteit: Brief GS aan PS inz. Provinciaal weerbaarheidsbeeld (c-agenda EFB
20-6-2022)
In 2021 is het provinciaal weerbaarheidsbeeld opgeleverd: het resultaat van een onderzoek naar
de kwetsbaarheid van de organisatie tegen ondermijnende criminaliteit en
integriteitsschendingen. In 2022 is een adddendum op het rapport opgeleverd. Het college
neemt kennis van deze documenten en van de stand van zaken van de opvolging van de
beschreven aanbevelingen.

45

Ruimte: Voorbeelden Ruimte voor Ruimte regeling in Uithoorn n.a.v. toezegging cie RWK 10-22022 (C-agenda RWK 13-6-2022)
Naar aanleiding van de toezegging van gedeputeerde Loggen in de vergadering van de
commissie Ruimte, Wonen en Klimaat op 10 februari 2022 is dit voorbeeld van de regeling
Ruimte voor Ruimte in Uithoorn middels een vereveningsfonds toegestuurd aan de Provinciale
Staten.

46

Stikstof: Brief Stikstofclaim verzoek om informatie (C-agenda 13-06-2022)

47

Referendum: Advies referendumcommissie tbv PS 23 mei over vervolg mogelijk
referendumproces (PS 23 mei 2022)
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48

Bibliotheken: Jaarverslag Probiblio 2021: zie https://jaarverslag2021.probiblio.nl/ (C-agenda
EFB 20-6-2022)

49

Natuur: Ontwerp-Natuurbeheerplan 2023 (C-agenda NLG 13-06-2022)
Het Natuurbeheerplan bevat de kaders en de natuurdoelen voor de subsidiëring van het
natuurbeheer door de provincie. Met dit besluit wordt het ontwerp Natuurbeheerplan 2023 ter
visie gelegd. De wijzigingen ten opzichte van het Natuurbeheerplan 2022 zijn overlegd met de
belanghebbende(n).

50

Water: Aanpassingen Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen en Voortgangsrapportage 2021
(C-agenda NLG 13-06-2022)
Eind 2017 is het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen vastgesteld door 21 partijen,
waaronder de provincie Noord-Holland. Inmiddels loopt dit akkoord ruim 4 jaar en bleken er
aanpassingen noodzakelijk in zowel de aansturing als de governance. Via een brief worden
Provinciale Staten geïnformeerd over deze aanpassingen. Tevens ontvangen Provinciale Staten
de voortgangsrapportage 2021 van het Gebiedsakkoord.

51

Control: Brief GS aan PS inz. Controlstatuut provincie N-H (C-agenda EFB 20-6-2022)
GS stellen het controlstatuut provincie Noord-Holland vast. Dit controlstatuut bevat een
uitwerking van de taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden van de concerncontroller. Het controlstatuut wordt gepubliceerd in het
Provinciaal blad.

52

Control: Brief GS aan PS inz. Jaarplan Concerncontrol 2022-2023 (C-agenda EFB 20-6-2022)
De financiële verordening en het controlstatuut beschrijven de taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden van Concerncontrol. In het jaarplan worden deze vertaald naar reguliere
werkzaamheden en concrete activiteiten in 2022-2023.

53

Energie/havens /milieu: Brief GS aan PS inz. herziening convenant Energiehaven (C-agenda RWK
en NLG 13-6-2022 en M&B 20-6-2022)
Om te komen tot de Energiehaven in IJmuiden hebben in 2020 de Staat der Nederlanden,
Provincie Noord-Holland, gemeente Velsen, Port of Amsterdam, Zeehaven Ijmuiden en Tata Steel
een convenant gesloten. Het convenant heeft een looptijd tot 1 juni 2022. Echter, om de
energiehaven te kunnen realiseren is meer tijd nodig. Derhalve wordt het convenant verlengd,
tevens wordt de Minister van Economische Zaken en Klimaat uitgenodigd actief te participeren in
het traject.

54

Gezondheid: Nieuwsbrief omgevingsdienst IJmond (C-agenda NLG 13-06-2022)

55

IPO BAC financiën: agenda bac financiën 19 mei 2022 (C-agenda EFB 20-6-2022)

56

IPO bestuur: conceptagenda IPO bestuur 12 mei 2022 (c-agenda EFB 20-6-2022)

57

Landbouw: Nieuwsbrief mei Greenport Aalsmeer (C-agenda NLG 13-06-2022)
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58

PS algemeen: Persoonlijke mededeling Statenlid Hartog - Overstap van fractie VVD naar factie
JA21 (presidium 23-05-2022)

59

Economie: Initiatiefvoorstel ChristenUnie en PvdD "N-H Impact; 16 voorstellen voor het
stimuleren van een economie die van waarde is voor de samenleving" (EFB 20-06-2022)

60

Ruimte/Wonen: Overzicht, toelichting en duiding jaarcijfers ontwikkeling (C-agenda RWK 13-62022)

61

Recreatie: Brief Openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van recreatieschap Twiske
Waterland (C-agenda NLG 13-06-2022)

62

Recreatie: openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van recreatieschap Alkmaarder- en
Uitgeestermeer (C-agenda NLG 13-06-2022)

63

Recreatie: openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van recreatieschap Groengebied
Amstelland (C-agenda NLG 13-06-2022)

64

Recreatie: openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van recreatieschap Spaarnwoude (Cagenda NLG 13-06-2022)

65

Waddengebied: IKW magazine van het Investeringskader Waddengebied (C-agenda NLG 13-062022)

66

Recreatie: Getoonde belangstelling verwerven aandelen Recreatie Noord-Holland N.V. (C-agenda
NLG 13-06-2022)
De provincie Noord-Holland wil haar aandelen in Recreatie NoordHolland NV verkopen en voert
hiertoe een verkenning uit. In een brief worden Provinciale Staten geïnformeerd over de stand
van zaken, met als belangrijkste mededeling dat Staatsbosbeheer de enige geïnteresseerde
partij is die aan de randvoorwaarden van de provincie voldoet.

67

stikstof: beantwoording juridische vragen technische briefing stikstof (C-agenda NLG 13-062022)

68

Water: Bestuursovereenkomst Zoetwaterregio Noord-Nederland (C-agenda NLG 13-06-2022)
Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de ondertekening van de Bestuursovereenkomst
Zoetwaterregio Noord-Nederland waarin afspraken worden gemaakt over de uitvoering van het
maatregelenpakket fase 2 (2022-2027). Het betreft afspraken tussen de regionale partijen
onderling (5 provincies en 5 waterschappen) over de organisatie van de uitvoering en de
financiering van de maatregelen. Met de vaststelling van het Deltaprogramma in september
2021 is een bedrag van 200 miljoen in het Deltafonds vastgelegd ter financiële ondersteuning
van de regionale zoetwatermaatregelen. 25 % van de kosten van het maatregelenpakket van de
regio Noord wordt uit het de Deltafonds betaald.

69

Water: Verhoging vijfde openstelling Uitvoeringsregeling subsidie Kennisontwikkeling Bodem en
Water Noord-Holland 2017 (C-agenda NLG 13-06-2022)
De waterschappen en provincie stimuleren agrariërs om de water- en bodemkwaliteit te
verbeteren. Hiervoor is onder andere de Uitvoeringsregeling subsidie Kennisontwikkeling Bodem
en Water Noord-Holland 2017 in het leven geroepen. Met deze uitvoeringsregeling kunnen
studieprojecten en coaches gesubsidieerd worden die bijdragen aan de kennisopbouw en
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bewustwording bij agrariërs. De waterschappen stellen hiervoor geld beschikbaar, de provincie
voert deze regeling uit. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier stelt € 600.000 extra
beschikbaar. Gedeputeerde Staten hebben in het verlengde hiervan besloten het subsidieplafond
voor het HHNK-gebied met dit bedrag te verhogen.
70

Mobiliteit: Reactie Bomenstichting op nota verkeersveiligheid incl. beantwoording (C-agenda
M&B 9-5-2022)

71

Mobiliteit: Ingekomen mail Fietsersbond over Actieagenda Actieve Mobiliteit (C-agenda M&B 0905-2022)

72

Bereikbaarheid/Bestuur/Economie: Ingekomen mail ASV over Twee riviercruiseschepen aan
Havenstraat voor opvang vluchtelingen (C-agenda M&B -leidende cie.- en EFB 09-05-2022)

73

Bereikbaarheid: Ingekomen mail Nieuwsmail ASV (C-agenda M&B 09-05-2022)

74

Bereikbaarheid: Ingekomen mail Fietsersbond over Doorfietsroutes regio Alkmaar (C-agenda
M&B 09-05-2022)

75

Omgevingsverordening/Wind op land: Brief aan PS inzake gezondheidseffectscreening in relatie
tot Inhoud document (C-agenda RWK 13-6-2022 en NLG 13-06))
Naar aanleiding van de toezegging die door gedeputeerde Stigter is gedaan in de vergadering
van de commissie Ruimte, Wonen en Klimaat op 11 april 2022 informeert het college Provinciale
Staten met deze brief.
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