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: BOT-overleg of technische briefing / overleg derden
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allen
allen

2022: 07-02 NLG (A-agenda), 07-03 PS
2021: 20-09 NLG, 11-10 PS
2022: 05-09 NLG, 19-09 PS
2021: 22-11 NLG, 13-12 PS
2022: 28-11 NLG, 09-12 PS
2022: 13-06 NLG (A-agenda), 04-07 PS
2021: 25-10 NLG (A-agenda), 08-11 PS
2022: 24-10 NLG (A-agenda), 14-11 PS

Laatste begrotingswijziging

allen

Jaarstukken en Kaderbrief
Begroting

allen
allen

Leefbaarheid, Gezondheid
en Milieu
Interbestuurlijk toezicht
(VTH-taken) en
omgevingsdiensten
algemeen

Olthof

Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied
(OD NZKG)
Omgevingsdienst IJmond
(ODIJ)

Olthof

Omgevingsdienst
Noord-Holland Noord
(OD NHN)

Stigter

Omgevingsdienst
Flevoland en Gooi &
Vechtstreek (OFGV)

Stigter

Programma gezonde
leefomgeving
-Geur
-Geluid
-Stiltegebieden
-Luchtmeetnet IJmond
- varend ontgassen

Olthof

Olthof

15-03-2021 VTH taken/Ruimte: C- naar B-verzoek (SP) inz. datacenters Hollands Kroon
(zie ag.pnt. 17d), met uitnodiging van cie. RWK)
04-10-2021 werkbezoek omgevingsdienst NZKG - Tata Steel
10-1-2022: GS heeft met de commissie afgesproken dat de commissie elke twee
maanden een update ontvangt over de VTH taken ipv elke maand. Daarnaast geldt
natuurlijk wel de actieve informatieplicht voor GS bij relevante ontwikkelingen (was
voorheen maandelijks een VTH-brief).
13-06-2022 Jaarstukken en resultaatbestemming 2021, Begrotingswijziging 2022,
Kadernota en begroting 2023 in cie. NLG (A-agenda), 04-07-2022 PS
7-02-2022 Wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst NZKG A-stuk Voordracht
22-11-2021 Zienswijze PS op de 1ste begrotingswijziging 2022
13-06-2022 Jaarstukken en resultaatbestemming 2021, Begrotingswijziging 2022,
Kadernota en begroting 2023 in cie. NLG (A-agenda), 04-07-2022 PS
22-11-2021 Zienswijze PS op de 1ste begrotingswijziging 2022
07-02-2022 Zienswijze Kadernota 2023 OD NHN (A-agenda), 07-03-2022 in PS
13-06-2022 Jaarstukken en resultaatbestemming 2021, begroting 2023 in cie. NLG (A-agenda),
04-07-2022 PS
20-09-2021 Resultaatbestemming 2020 (A-agenda), 11-10 in PS
13-06-2022 Jaarstukken 2021, Begrotingswijziging 2022, Kadernota en begroting 2023 in cie.
NLG (A-agenda), 04-07-2022 in PS
05-09-2022 Resultaatbestemming 2021 (A-agenda), 19-09-2022 in PS
Met dit programma wordt invulling gegeven uit de ambities uit het coalitieakkoord om de
kwaliteit van de fysieke leefomgeving te verbeteren door middel van een programmatische
aanpak. Het Programma Gezonde Leefomgeving geldt als een vrijwillig programma onder de
Omgevingswet. Het Programma Gezonde Leefomgeving is behandeld tijdens de commissie
NLG van 22 juni 2020. Daarbij heeft de commissie aangegeven de bij het programma
behorende uitvoeringsregeling apart te willen bespreken. De concept-uitvoeringsregeling van
het Programma Gezonde Leefomgeving komt op de B-agenda van de commissie NLG van 21
september 2020.
22-06-2020 Programma Gezonde Leefomgeving (van C- naar B-agenda)
21-09-2020 Uitvoeringsregeling Gezonde Leefomgeving (B-agenda)
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30-08-2021 Technische briefing gezonde leefomgeving
07-02-2022 Beleidsregel stilliggend ontgassen c-brief10-01-2022 convenant e-noses (c-brief)
14-3-22 Vaststellen Uitvoeringsregeling subsidie Gezonde Leefomgeving Industrie NoordHolland 2022 (c-brief)
25-06-2020 Commissiebijeenkomst over concept-programma Tata Steel 2020-2050
Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond
24-08-2020 Onderzoek ultrafijn stof IJmond (B-agenda)
11-01-2021 Technische briefing Programma Tata Steel 2020-2050 en
Uitvoeringsprogramma VTH Tata Steel 2020 – 2022
14-01-2021 Programma Tata Steel 2020 - 2050 Samenwerken aan een gezondere en
veilige IJmond (B-agenda)
27-01-2021 Presentatie Randstedelijke Rekenkamer Eindrapport “stof tot nadenken”
11-02-2021 Randstedelijke Rekenkamer Eindrapport "stof tot nadenken" (A-agenda), 08-032021 in PS
Voortgangsrapportage:
In het Programma Tata Steel 2020-2050 is opgenomen dat Provinciale Staten jaarlijks worden
geïnformeerd over de voortgang van het programma. Q3 2021 volgt de eerste rapportage. De
motie M25/PS08-03-2021 “Motie Duurzaam doorpakken Tata” gevraagde informatie wordt
daar ook in opgenomen.
30-08-2021 Jaarlijkse Voortgangsrapportage incl. afdoeningsvoorstel motie M25-2021 “motie
duurzaam doorpakken Tata” (B-agenda)
Planning 05-09-2022 Jaarlijkse Voortgangsrapportage uitvoeringsprogramma VTH Tata Steel
(B-agenda)
Gezondheidsonderzoek RIVM:
Naar aanleiding van de grafietregens zijn door het RIVM verschillende vragen en zorgen van
bewoners verzameld. Een deel is beantwoord met het onderzoek “grafietregen en
gezondheid” van 2019. Een ander deel is beantwoord op basis van bestaande rapporten en
onderzoeken. Daarna bleven nog een aantal vragen over. Deze vragen zijn ingedeeld in drie
clusters met in totaal acht onderwerpen die in een vervolg (verder) onderzocht kunnen
worden. Het RIVM heeft mede op basis van afstemming met een klankbordgroep (met
bewoners en experts) in maart 2020 een onderzoeksvoorstel (advies) gegeven over de vraag
welke onderwerpen verder te onderzoeken en met welke prioritering. In 2021 worden
verschillende onderdelen van het onderzoeksvoorstel uitgevoerd en opgeleverd. Het betreft:
Q2: Voorstellen om inzicht te geven in “pieken” van bijvoorbeeld fijnstof, in aanvulling op
jaargemiddelden, inzicht in acute klachten (op basis van huisartsenregistratie) en een advies
over het uitvoeren van dagboekonderzoek door bewoners (zelfmelding van klachten)
(B-agenda)
14-04-2021: Toelichting RIVM briefrapport Tussentijdse resultaten gezondheidsonderzoek
IJmond(webinar)
19-04-2021 RIVM briefrapport Tussentijdse resultaten gezondheidsonderzoek IJmond (Bagenda)
07-06-2021 Voordracht Provinciale coördinatieregeling (PCR) afvang Co2- Everest
02-09 19.30 uur webinar RIVM onderzoek
20-09-2021 Rapportage RIVM stofdepositie (B-agenda)
22-11-2021 Geur - Ontwerpbesluiten I en II Tata Steel (B-agenda)
10-01-2022 Kamerbrief Tata Steel en Plan van Aanpak I&W "Op naar een gezondere
leefomgeving in de IJmond" c-brief
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07-02-2022 RIVM rapport Onderzoek naar de herkomst van neergedaald stof en stoffen in de
lucht in de IJmond regio (B-agenda) in januari zijn webinars over het rapport gehouden. (Bagenda)
Planning Herhaling stofdepositieonderzoek verwachting 2e helft 2022

Schone luchtakkoord

Olthof

ZZS-inventarisatie

Olthof

PFAS

Olthof

Bodem en bodemsanering

Olthof

Het Roland Berger onderzoek naar de “waterstofroute” van Tata Steel is gepubliceerd op 23
nov 2021. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Tata Steel en FNV.
11-04-2022 Tata Steel en de route richting groen staal (C- naar B verzoek)
Jaarlijkse voortgangsrapportage via uitvoeringsplan
30-08-2021 Uitvoeringsplan Schone luchtakkoord 2021 (C- naar B-verzoek PvdD 19-04-2021)
07-06-2021 Eerste rapportage uitkomsten inventarisatie ZZS (B-agenda)
25-10-2021 Inventarisatie en rapportage Tata Steel B-agenda
13-06-2022 Uitkomsten beoordeling Vermijdings- en reductieprogramma Tata Steel 2020-2025
B-agenda
13-6-2022 technische briefing ZZS en modellenvergelijking
Landelijk Definitief handelingkader en consequenties EFSA opinie voor grondwater.
Q2 publicatie door IenW/RIVM. Hierdoor mogelijke aanpassing beleidsregel PFAS NoordHolland
07-02-2022 C-brief PFAS: informeren over de resultaten van de onderzoeken naar PFAS in
grondwater in de kuststrook
25-10-2021 Bodem: voortgang warme overdracht bodemtaken inzake Omgevingswet (C-stuk)
Verwachting 7-02-2022 Voortgang Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant 2021
en wijziging Uitvoeringsregeling subsidie bodemsanering 2022 c-brief
Eind Q1, verwachting 14-03-2022 Technische briefing bodemonderwerpen (incl PFAS)
Verwachting 10-01-2022 Overdracht bodemtaken en bodemdata Weesp c-brief

Natuur
Uitvoeringsplan NNN –
Voorheen Programma
Natuurontwikkeling (PNO)

Rommel

Programma Groen Kapitaal
en Biodiversiteit

Rommel

Groene Hart Visie

Rommel

Jaarlijks vast te stellen/ BOB
Onderwerp komt jaarlijks terug (september/oktober 2021) Bespreking in cie NLG op 19
oktober 2020 en vaststelling in PS op 9 november 2020. Op 29 september jl. heeft het college
de Realisatiestrategie NNN vastgesteld, waardoor de sturing op de afronding van het NNN
wordt aangescherpt. Dit betekent dat 2020 het laatste jaar was waarin het PNO in deze vorm is
verschenen. Vanaf 2021 zal gewerkt worden met een ‘uitvoeringsplan NNN’. Dit plan bevat
uitgangspunten en ambities, zicht op planning, realisatie en kosten en prognoses op de
voltooiing van het NNN. Met het uitvoeringsplan vindt jaarlijkse verantwoording over de
voortgang plaats. De beschrijving van de overige beleidsinstrumenten ter bevordering van de
biodiversiteit zal al vanaf dit jaar onderdeel uitmaken van het Masterplan biodiversiteit.
Geen Bob model, GS besluiten
11-1-16 BOT-overleg op locatie. In februari 2016 zal een eerste discussiestuk ter bespreking
worden voorgelegd aan de Statencommissie NLM. Met medeneming van de uitkomsten
daarvan zal het e.e.a. verder worden vormgegeven. 15-05-2017: Bespreking Rapport
biodiversiteit in Noord-Holland Biodiversiteit is onderdeel van de expertmeeting over NNN op
12 oktober November 2017: Doorlopend programma met regelmatig bijeenkomst en
informatie voor commissie via C-agenda Comm NLG 16 april 2020: Verzoek vanuit commissie
dat NLG een presentatie krijgt over het programma Groen Kapitaal en dat het programma
wordt geëvalueerd Juni 2021 TB Groen Kapitaal
Gedeeltelijk Bob, 3 provincies
Medio 2019 na de Statenverkiezingen komt mogelijk een vervolg. Het gebied is als NOVIgebied aangewezen door het Rijk. GS is nog in overleg wat de provinciale rol zal zijn.
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Het Masterplan biodiversiteit zal in 2020 worden ontwikkeld. Het is in januari 2021 vastgesteld.
Er wordt tweemaal per jaar over gerapporteerd.
De planning van dit onderwerp is sterk afhankelijk van de politieke ontwikkelingen. In 2020
start de gebiedsgerichte aanpak. Via het Programma Natuurontwikkeling, dat in november
2020 aan de Staten zal worden voorgelegd, wordt over de voortgang gerapporteerd. Sept
2020: komt er een brief met update voor de cie NLG op 21 september. Feb 2021 Technische
briefing & in commissie brief stikstof strategie besproken. Ook in de regietafel besproken. De
besprekingen verwerkt in de definitieve opmaak van de stukken. Bij de bespreking van de rol
van PS en bij het vaststellen van de doelen is uitvoerig stilgestaan bij de ambitie die PS heeft op
dat vlak. Dat is aanleiding geweest om te komen tot een concept-voordracht aan PS, waarmee
de staten in positie komen om naast hun budgetrecht kaders te stellen voor de verdere
aanpak. Het GS-voorstel is nu ook daarop ingericht en een concept-voordracht is voorbereid,
waarbij de doelen en de bijdrage vanuit alle sectoren in evenredigheid is gekwantificeerd per
kwetsbaar natura-2000- gebied. De uitvoeringsvragen, die hiermee gemoeid zijn, zijn
vervolgens dan ook echt de verantwoordelijkheid van GS. De bespreking van een voordracht
volgt in de commissie NLG van 19 april en vervolgens de PS-vergadering van 17 mei 2021.
PS 17 mei 2021: Het onderdeel Verleasen komt nog terug in de commissie als A-stuk.
Mei 2021: NA het zomerreces wordt er een collegetour georganiseerd voor de Staten om de
GGA in de polder Westzaan in samenhang met OLAM te organiseren. (4 oktober 2021)
In april 2022 komt er een TB over de stand van zaken. Op 29 augustus 2022 volgt nog een
collegetour. Op 5 september 2022 is er een technische briefing.
Over de NNN-opgave ontvangen de Staten in april 2020 een stand-van-zaken-brief. Via het
Programma Natuurontwikkeling, dat in november 2020 aan de Staten zal worden voorgelegd,
wordt over de voortgang gerapporteerd.
De realisatiestrategie NNN stond gepland als bespreekstuk voor de cie NLG van 24 augustus.
Helaas is de strategie aangehouden in GS vanwege de behoefte van het college om gezien de
coronacrisis het coalitieakkoord opnieuw tegen het licht te houden.
de NNN strategie is vastgesteld 29 september jl. in het college en besproken in commissie NLG
op 19 oktober 2020. Om de controlerende taak van de Staten ten aanzien van de NNNvoortgang te faciliteren, wordt jaarlijks een uitvoeringsplan opgesteld om de voortgang te
kunnen volgen. De vorm die dit uitvoeringsplan krijgt, en de wijze waarop dit plan zal
samenhangen met het PNO, zal in de komende maanden verder worden uitgedacht.
November 2017: Motie aangenomen in PS 13-11 voor een verkenningsjaar (M126-2017). Er
lopen 3 pilots.
In maart 2021 op de B-agenda in de commissie.
Er is behoefte aan meer informatieve en inzicht aan wat er binnen de provincie gebeurd aan de
bomenbalans bij projecten (comm NLG 16 april 2020) -op 11 juni 2020 is in de
uitloopvergadering van de cie NLG de Bossenstrategie besproken. Toegezegd is de Staten bij
nieuwe ontwikkelingen te informeren. - op 10 december 2020 zijn PS geïnformeerd over de
Bossenstrategie van Rijk en provincies alsmede de begeleidende brief die de minister van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hierover op 18 november 2020 aan de Tweede Kamer
heeft gestuurd.
De stukken staan op de agenda van de commissie NLG van 15 maart 2021.
In maart 2022 komt het op de B-agenda van NLG na toezegging van gedeputeerde Rommel
31 augustus 2020 werkbezoek damherten beheer in waterleidingduinen In Okt 2020 komt het
damhertendossier in de commissie NLG . Eind 2020: Het dossier damherten beheer is
vastgesteld. op 20 oktober 2020 heeft het college het faunabeheerplan Damhert 2020-2026
goedgekeurd, behoudens de gevraagde verruiming met drie maanden van de beheerperiode.

Gebiedsgerichte Aanpak
Stikstof

Rommel

NNN-opgave

Rommel

Collectief agrarisch
natuurbeheer / NNN
begrenzing
Bossenstrategie

Rommel

Damhertenbeheer

Rommel

Rommel
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Weidevogels

Rommel

Ganzen & Faunabeheer

Rommel

Voor Noord-Hollands grondgebied blijft 1 november tot en met 31 maart als beheerperiode
gelden. Op 9 maart 2021 heeft het college het definitieve besluit tot goedkeuring van het
Faunabeheerplan Damhert 2020-2026, na de verleende instemming met de goedkeuring door
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland genomen. PS worden hierover bij brief geïnformeerd.
Dit betreft een c stuk dat op de agenda van de commissie in april zal staan.
Motie weidevogels is in de com 14 augustus 2020 besproken en als afgedaan beschouwd. In
najaar 2020 komt er een update. (November) Gedeputeerde heeft Aanbod gedaan om
werkbezoek te organiseren. Dit werkbezoek zou plaatsvinden op 28 feb 2022 maar is nu op 16
mei 2022.
Op 24 augustus 2020 besproken in de commissie. Het ganzenbeheerplan komt in het
derde kwartaal 2021 aan de orde. (na de zomer 2021)

Landbouw / Fauna
Pilot Natuurinclusieve
landbouw

Zaal

Voedselvisie

Zaal

Water
Waddenfonds

Loggen
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N.a.v. in PS aangenomen motie. Er is een BOT-overleg op 16 november 2017. Op basis daarvan
vervolg voor uitvoering motie. 25-06-2018: Bespreken op de B-agenda ‘Programma Natuurinclusieve landbouw’ en voorstel afdoen motie 40-2017. Eind 2018 organiseert GS een
conferentie over de stand van zaken geweest waar ook PS voor is uitgenodigd.
De Voedselvisie, waarin het onderwerp kringlooplandbouw is vervat, zal in 2020 worden
ontwikkeld. Het streven is om de Voedselvisie, in samenhang met o.a. de Visie recreatie en
toerisme en het Masterplan biodiversiteit, in januari 2021 ter besluitvorming aan PS voor te
leggen
De uitvoeringsagenda 2021-2022 is op 30 augustus in de commissie besproken. Als B-stuk
Tussentijdse evaluatie Waddenfonds komt als C-stuk op de agenda van NLG 7 juni 2021. Het
Uitvoeringskader staat op de agenda van 30 augustus 2021 als A-stuk.
De begroting 2023 van het Waddenfonds komt naar verwachting In juni 2022 aan de orde.
Q4 2022: Komt er vanuit het Investeringskader Waddengebied een voorstel over de inzet van
de algemene reserve van het Waddenfonds.

Ruimtelijk programma
Markermeerdijken

Loggen

Voortgangsrapportage
Watervisie / stand van
zaken Watervisie

Loggen

voorstel voor besteding van de meekoppelkansen naar PS. Ruimtelijk programma MMD
(eigenlijk: AmbitieprogrammaRuimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn-Amsterdam): In april jl.
Hebben de RvS een definitief besluit genomen over de versterking van de Markermeerdijken.
Daarbij zijn alle beroepen en bezwaren ongegrond verklaard. Dit betekent dat de versterking
van de Markermeerdijken uitgevoerd gaat worden. En dit betekent tevens dat de bestuurlijke
besluitvorming over het Ambitieprogramma kan gaan plaatsvinden. Doel is voor het einde van
2020 het Ambitieprogramma aan PS voor te kunnen leggen. Na het zomerreces 2020 volgt een
Technische Briefing Markermeerdijken. In Nov 2020 komt het onderwerp aan de orde in de
commissie 1 januari 2021 moet het ontwerp gereed zijn 2e kwartaal 2021 volgt brief mbt
participatietraject.
Voortgangsrapportage komt naar PS. Commissie NLG 16 april 2020.
De watervisie loopt tot en met 2021. Er komt nog eén (afrondende)
voortgangsrapportage. Deze zal ongeveer samenvallen met de vaststelling van de vier
verplichte programma’s voor de komende Jaren (het jaarlijks zwemwaterprogramma en
zes (22-27) jarige ROR, KRW en grondprogramma). De planning daarvan volgt op een
later moment.
De voortgangsrapportage volgt 10 januari 2022 in de commissie en op 31 januari in PS.
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PS worden in het tweede kwartaal van 2018 geïnformeerd over de voortgang. Technische
Briefing is in februari 2019 voor de verkiezingen georganiseerd. In maart 2020 zou een tweede
technische briefing hebben plaatsgevonden rond de voorbereiding van het regional KRWprogramma 2022-2027. Vanwege de coronamaatregelen werd deze briefing uitgesteld tot
oktober 2020, als ook het concept ontwerp regional KRW-programma in de commissie NLG
wordt besproken. Het KRW programma is 1ste kwartaal 2021 (14 janauri 2021) behandeld.
Komt terug Q1 2022 (besluitvorming)
Najaar 2018 is het vervolg over programma Bodemdaling besproken in NLWM. Vervolg na PSverkiezingen.
Het rapport-Veerman over de bodemdalingsproblematiek is in februari 2020 in de
Statencommissie besproken. Het thema bodemdaling zal worden meegenomen in de verdere
uitwerking van het gebiedsprogramma Laag Holland. Dit gebiedsprogramma wordt in 2020
verder uitgewerkt. De startnotitie van dit gebiedsprogramma wordt in het najaar 2020
geagendeerd.
Voor de commissievergadering NLG 21 sept 2020 ligt er een brief van GS aan PS over de
toekenning impulsgelden bodemdaling ter vaststelling voor. Verder wordt er gewerkt aan een
integraal gebiedsprogramma voor het veenweidegebied van Laag Holland. De Staten worden
hiervan op de hoogte gehouden.
PS zijn in september 2020 geïnformeerd over de toekenning van de impulsgelden
bodemdaling. Deze middelen van het Rijk (18 miljoen) worden voor het Noord-Hollandse deel
in de lopende gebiedsprocessen in het veenweidengebied ingezet, om hierbij, samen met de
partijen in het gebied, zoveel mogelijk synergie te verkrijgen met andere provinciale doelen,
zoals de realisatie van het NNN, het verbeteren van de natuurkwaliteit in de Natura2000gebieden en het terugdringen van de stikstofuitstoot
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De transitie recreatieschappen kent twee sporen: een nieuwe manier van samenwerking
(governance) en de scheiding van beleid- en beheertaken bij Recreatie Noord-Holland N.V.. 6
Onderwerp Portefeuillehouder Planning Beide sporen komen in de tweede helft van 2020 bij
elkaar en vormen de basis voor het nieuwe contract over de beheertaken en het
onderbrengen van de beleidsvormingstaken. Provinciale Staten worden hier in de tweede
helft van 2020 over geïnformeerd. Binnen het gehele NNN, waaronder de recreatieschappen,
wordt sinds 2019 gewerkt met het systeem van door de provincie uitgewerkte wezenlijke
kenmerken en waarden, die de balans tussen natuur en recreatie moet borgen. Dit is
verankerd in de door PS vastgestelde Provinciale Ruimtelijke Verordening. Voor Plassenschap
Loosdrecht geldt dat onder de noemer van ‘RMN in Transitie’ toekomstperspectieven worden
geschetst, die rond de zomer 2020 worden verwacht. RMN wil de Staten hierover voor de
zomer verder informeren. In het najaar wordt vervolgens een keuze gemaakt hoe de
recreatieschappen de uitvoering willen gaan organiseren. Hierover worden in nauw overleg
met PS of – afhankelijk van het gekozen perspectief – door PS verdere besluiten genomen.
De Visie Recreatie & Toerisme komt naar verwachting in juni of augustus 2021 in de
commissie. Het Masterplan biodiversiteit en de Voedselvisie zijn in januari 2021 ter
besluitvorming aan PS voor te leggen. Maart 2021: BOT-overleg 80% versie
BOB De discussie over de toekomst van de recreatieschappen en de natuurwaarden in deze
recreatiegebieden wordt gezamenlijk opgepakt door de commissies EEB en NLWM. Wordt na
PS verkiezingen vervolgd.

April
Beeldvorming (Fase 1)
: BOT-overleg of technische briefing / overleg derden
Oordeelsvorming (Fase 2) : ter bespreking, B-agenda
Besluitvorming (Fase 3) : Voordracht ter voorbereiding PS, A-agenda
vetgedrukt = mutatie na meest recente vergadering (cie. NLG of PS)
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