Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 15 september 2020
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Voortgangsrapportage Oostelijke Vechtplassen 2019

Eind 2017 is het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen door 21 partners

ondertekend en het Programma Oostelijke Vechtplassen van start gegaan. De
Voortgangsrapportage 2019 is de formele jaarlijkse verantwoording van het
programma en toont de voortgang op inhoudelijk en financieel gebied van
ruim 20 projecten.

Besluit

1. Kennis te nemen van de rapportage;

2. De Voortgangsrapportage OVP 2019 ter informatie aan te bieden aan PS.
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Brief GS aan PS inzake ontwikkeling VTH bij provinciale bedrijven d.d. 15
september 2020

Het college van Gedeputeerde Staten informeert Provinciale Staten voorafgaand
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.

Besluit

Provinciale Staten met inliggende brief te informeren over de ontwikkelingen
tot 15 september 2020 op het gebied van vergunningverlening, toezicht en
handhaving bij provinciale bedrijven.
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Afhandeling motie 13-2018

Een luchthaven op zee is een Rijksbevoegdheid. De minister heeft aangegeven
nut en noodzaak in de luchtvaartnota af te wegen. In de ontwerp

luchtvaartnota kiest het kabinet niet voor de aanleg van een luchthaven in zee.
Daarmee vervalt de noodzaak om de Noord-Hollandse belangen bij dit
onderwerp te bewaken.

Besluit

1. Provinciale Staten via bijgaande brief te informeren over de afhandeling van
motie 13-2018, inzake onderzoek naar luchthaven in Noordzee;

2. Aan Provinciale Staten voorstellen motie 13-2018 als afgedaan te
beschouwen.
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Aangaan Afsprakenkader II Energy&Health Campus 2020-2022

Op 30 augustus 2017 heeft de provincie samenwerkingsafspraken gemaakt

voor de ontwikkeling van de Energy & Health Campus te Petten. De provincie
1

heeft besloten om deze samenwerkingsafspraken nog twee jaar voort te

zetten. Met het nieuwe Afsprakenkader II sluiten meer partijen aan die het
belang van de ontwikkeling van het EHC zien.

Besluit

1. Het ‘Afsprakenkader II 2020-2022 Energy & Health Campus Petten’ met
gemeente Schagen, Staatsbosbeheer, de Nederlandse Organisatie voor

toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek, Stichting Nuclear Research and

consultancy Group/Nuclear Research and consultancy Group v.o.f., Stichting

Voorbereiding Pallas-reactor, Curium Netherlands B.V, Joint Research Center

en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord aan te gaan;

2. De portefeuillehouder te machtigen tekstuele wijzigingen in het
Afsprakenkader II door te voeren;

3. Provinciale Staten te informeren met inliggende brief.
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Tussenstand breedband buitengebied

In het kader van de strategische agenda geven GS een tussenstand op het

dossier Breedband buitengebied. Eind 2020 willen GS de balans op maken. Dan
is ook meer te vertellen over de pilots voor de aanpak van de restopgave.

Besluit

Provinciale Staten met een brief te informeren over de stand van zaken rond
Breedband buitengebied.
6

Beantwoording Statenvragen nr. 85 van Statenlid Kostic (Partij voor de Dieren)
over mogelijkheden voor betere invulling ‘duurzame landbouwsubsidies’
Statenlid I. Kostić van de Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld over
mogelijkheden voor betere invulling ‘duurzame landbouwsubsidies’.

Besluit

Het college stelt de antwoorden vast.

De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in

bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit beschikbaar.
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Openstellingsbesluit uitbreiding agrarisch natuurbeheer 2021

Om de biodiversiteit te bevorderen subsidieert de provincie het agrarisch

natuurbeheer. Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, het Hoogheemraadschap
van Rijnland en het collectief in Noord-Holland Zuid zien mogelijkheden om

het agrarisch waterbeheer uit te breiden. Met dit besluit stellen wij het

subsidieplafond en de openstellingsperiode voor uitbreiding van het collectief
agrarisch natuurbeheer vast.

Besluit
2

1. Bijgaand “Openstellingsbesluit uitbreiding agrarisch natuurbeheer 2021”
vast te stellen, onder voorbehoud van vaststelling van het Programma

Natuurontwikkeling 2021-2025 en de begroting 2021 door Provinciale Staten;
2. Provinciale Staten te informeren door middel van bijgaande brief;

3. Het “Openstellingsbesluit uitbreiding agrarisch natuurbeheer 2021” te
publiceren in het Provinciaal Blad.
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Kust op kracht

De versterking van de kust tussen Petten en Camperduin leidt tot een forse

verbetering van de natuur. Dit zijn uitkomsten van het onderzoeksrapport 'Kust
op kracht, monitoring ecologische effecten op flora en vegetatie in de Polder

Callantsoog en Harger- en Pettemerpolder', dat in opdracht van de provincie is

opgesteld. Tegelijkertijd geven de natuurprojecten ook lessen hoe om te gaan
met aanpassingen aan het klimaat, zoals overvloedige regenval en de opvang
van (steeds schaarser) zoet water.

Besluit

1. Kennis te nemen van het rapport ‘Kust op kracht, monitoring ecologische
effecten op flora en vegetatie in de Polder Callantsoog en Harger- en

Pettemerpolder';

2. Provinciale Staten met bijgaande brief te informeren.
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Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied

Het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied vergadert op 18 september

aanstaande. De portefeuillehouder Noordzeekanaalgebied en zeehavens zal
deze vergadering voorzitten.

Besluit

1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het

Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied op 18 september 2020;

2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie bij

de agenda van het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied d.d. 18 september
2020;

3. De portefeuillehouder Noordzeekanaalgebied en zeehavens te machtigen de
provincie in de vergadering te vertegenwoordigen.

Aan deze besluitenlijst en de daarin opgenomen omschrijving/samenvatting/toelichting van
de afzonderlijke besluiten kunnen geen rechten worden ontleend.

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:

M. Hartog

tel. (06) 4813 9088

4, 5, 6

D. Pestman

tel. (06) 4615 9153
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M. van den Heuvel

tel. (06) 1860 9412

7, 8
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E. Andoetoe

H. Wijker

tel. (06) 1859 2193

tel. (06) 5316 8683

1

2, 3

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele

aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben
bereikt.
•

Een groot deel van de besluiten van Gedeputeerde Staten (GS) wordt ter informatie, ter

bespreking of ter besluitvorming naar Provinciale Staten (PS) gestuurd. Zodra de stukken
voor PS beschikbaar zijn, kunt u deze hier vinden.

•
•

Een overzicht van alle binnengekomen en beantwoorde Statenvragen kunt u hier vinden.
Alle door GS vastgestelde uitvoeringsregelingen, verordeningen, reglementen en

beleidsregels worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad, op de website Officiële
bekendmakingen.
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