Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 17 november 2020
1

Uitvoeringsregeling subsidie Duurzame Zeehavens 2020

GS hebben besloten een extra duurzaamheidsimpuls te geven aan de

zeehavens van Noord-Holland te weten: het Noordzeekanaalgebied en Den

Helder. Hiervoor stellen zij een Uitvoeringsregeling subsidie duurzame

zeehavens Noord-Holland 2020 open met een totaal budget van € 4.245.105,-

. De regeling loopt tot 23 december 2021 of zoveel eerder als het budget is

uitgeput.

Besluit

1. De Uitvoeringsregeling subsidie duurzame zeehavens Noord-Holland 2020
vast te stellen;

2. Het subsidieplafond van de Uitvoeringsregeling subsidie duurzame
zeehavens Noord-Holland 2020 vast te stellen op € 4.245.105,-;

3. De uitvoeringsregeling met het bijbehorende subsidieplafond te publiceren
in het Provinciaal Blad;

4. Provinciale Staten via bijgaande brief over dit besluit te informeren.
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Uitvoeringsregeling woonakkoorden 2021

De provinciale Woonagenda (2020-2025), met daarin de ambities,

uitgangspunten en acties op het gebied van wonen, is in maart dit jaar

vastgesteld. In de Woonagenda staat dat de provincie subsidie beschikbaar
stelt voor de uitvoering van de regionale woonakkoorden. Op basis van de
vastgestelde regeling kunnen gemeenten per 1 januari 2021
subsidieaanvragen indienen.

Besluit

1. De Uitvoeringsregeling subsidie woonakkoorden Noord-Holland 2021 vast

te stellen;

2. De uitvoeringsregeling inclusief het subsidieplafond te publiceren in het
Provinciaal Blad;

3. PS hierover te informeren middels bijgaande brief;

4. Regiogemeenten hierover te informeren middels bijgaande brief;

5. Na 1 jaar het proces bij het aanvragen te meten bij de indieners en na 4 jaar
de uitvoeringsregeling te evalueren.
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Afhandeling reactieve aanwijzing bestemmingsplan Enkhuizerzand en
IJsselmeergebied

Door in te stemmen met het Herstelplan Enkhuizerzand van de gemeente
Enkhuizen gaan GS akkoord met het van kracht worden van het
bestemmingsplan Enkhuizerzand en IJsselmeergebied.
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Besluit

1. In te stemmen met het door de gemeenteraad van Enkhuizen op 29

september 2020 genomen herstelbesluit bestemmingsplan Enkhuizerzand en
IJsselmeergebied;

2. Kennis te nemen van de brief van de gemeente Enkhuizen over de aanpak

van omissies in het herstelbesluit bestemmingsplan Enkhuizerzand en
IJsselmeergebied;

3. De gemeente Enkhuizen hierover te informeren via bijgaande brief;
4. Provinciale Staten hierover te informeren via bijgaande brief.
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Beantwoording Statenvragen nr. 109 van mevrouw Van Wijnen (GroenLinks)
over het Enkhuizerzand

Mevrouw T.K. van Wijnen (GroenLinks) heeft vragen gesteld over het
Enkhuizerzand.

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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Monitor Woningbouw 2020 en onderzoek Wachttijden sociale huurwoningen in
Noord-Holland

De monitor woningbouw wordt jaarlijks uitgevoerd om inzicht te krijgen in de

Noord-Hollandse woningbouwproductie, de ontwikkeling van de plancapaciteit
en de ontwikkelingen in de woningbehoefte (prognose). Op basis hiervan kan

zo nodig bij worden gestuurd. Ook is dit jaar een onderzoek naar wachttijden
voor sociale huurwoningen in Noord-Holland uitgevoerd. Samen met de
Monitor Woningbouw levert dit een nog completer beeld.

Besluit

1. De Monitor Woningbouw 2020 vast te stellen;

2. Kennis te nemen van het onderzoek Wachttijden voor sociale huur in NoordHolland en de beleidsreactie op het onderzoek vast te stellen;

3. De gemeenten en woningcorporaties hierover per brief te informeren;

4. PS hierover te informeren.
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Stand van zaken werkzaamheden Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit
(PARK)

Steven Slabbers is als PARK in beginsel voor een periode van 3 jaar (tot 1

januari 2022) aangesteld, voor 2 dagen in de week. Inmiddels is de PARK ruim
halverwege deze termijn. Hoogste tijd om een tussenbalans op te maken en

vooruit te kijken. Deze tussentijdse balans vat de resultaten van de eerste 22
2

maanden aan onderzoek en adviezen over ruimtelijke kwaliteit samen en blikt
vooruit.

Besluit

1. Kennis te nemen van de stand van zaken van de werkzaamheden van de
Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK);

2. PS door middel van de bijgevoegde brief te informeren.
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Regionaal Waterprogramma Noord-Holland 2022-2027

In het Regionaal Waterprogramma Noord-Holland 2022- 2027 wordt

uitvoering gegeven aan Omgevingsvisie Noord-Holland 2050 en aan Europese
richtlijnen over water. Een goede waterkwaliteit, duurzaam voorraadbeheer en
bescherming tegen overstroming zijn de centrale elementen van het

programma. Voor de deelprogramma’s oppervlaktewater, grondwater en

overstromingsrisico’s is uitgewerkt welke doelen de provincie wil bereiken en
hoe hieraan een bijdrage wordt geleverd met een breed pakket aan

maatregelen. Daarbij wordt extra aandacht besteed aan natuurgebieden,
drinkwaterwinningen en zwemwateren, die volgens Europese richtlijnen

worden beschermd vanwege de specifieke eisen die hier gelden. Na bespreking
in de commissie zullen GS besluiten over het ontwerp programma dat ter visie
wordt gelegd.

Besluit

1. Het concept Regionaal Waterprogramma Noord-Holland 2022-2027 vast te

stellen;

2. Het concept Regionaal Waterprogramma Noord-Holland door middel van

bijgaande brief ter bespreking aan te bieden aan de commissie NLG.
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Programma Tata Steel 2020 - 2050 Samenwerken aan een gezondere en
veilige IJmond

De provincie en de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben het

Programma Tata Steel 2020 – 2050: Samenwerken aan een gezondere en

veilige IJmond vastgesteld. Dit programma richt zich op het zoveel mogelijk
verminderen van de negatieve effecten van Tata Steel op de gezondheid en
veiligheid in de IJmond. Daarnaast stelt de provincie het bijbehorende

Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Tata
Steel 2020 – 2022 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied vast.

Besluit

1. Het Programma Tata Steel 2020 - 2050: Samenwerken aan een gezondere

en veilige IJmond vast te stellen;

2. Het Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
Tata Steel 2020 – 2022 (hierna UVP VTH Tata Steel 2020 – 2022) van de
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied vast te stellen;
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3. Voor het gedeelte van het bedrag waarmee het in de begroting 2021 en

2022 van de provincie Noord-Holland opgenomen bedrag voor de uitvoering
van het UVP VTH Tata Steel 2020 – 2022 niet wordt gedekt, wordt voor dit

bedrag - zijnde maximaal € 1 miljoen in 2021 en maximaal 1 miljoen in 2022,

het UVP VTH Tata Steel 2020 – 2022 vastgesteld onder de opschortende

voorwaarde dat Provinciale Staten bij vaststelling van de eerste

begrotingswijziging 2021 en van de begroting 2022 deze bedragen ter
beschikking stellen;

4. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied met bijgevoegde brief te
informeren over besluit 2 en 3;

5. De Beantwoording reacties concept Programma Tata Steel 2020 – 2050:

Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond vast te stellen;

6. Het Programma Tata Steel 2020 - 2050: Samenwerken aan een gezondere

en veilige IJmond, het UVP VTH Tata Steel 2020 – 2022 en de Beantwoording
reacties concept Programma Tata Steel 2020 – 2050: Samenwerken aan een

gezondere en veilige IJmond met bijgevoegde brief naar Provinciale Staten te
versturen.
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Beantwoording Statenvragen nr. 107 van de heer Hoogervorst en mevrouw
Alberts (SP) over uitbreiding stortcapaciteit Afvalzorg Wieringermeer

De heer W. Hoogervorst en mevrouw R. Alberts-Oosterbaan (SP) hebben vragen
gesteld over uitbreiding stortcapaciteit Afvalzorg Wieringermeer.

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.
10

Advies opsporingsvergunning aardwarmte Purmerend

Eavor Europe BV heeft een opsporingsvergunning voor aardwarmte

aangevraagd voor de locatie Purmerend. Dit valt onder de Mijnbouwwet, het

Rijk is hiervoor het bevoegd gezag. Aan onze provincie is gevraagd om advies
uit te brengen, omdat het zoekgebied in Noord-Holland valt. Het advies is

voorbereid door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Besluit

1. Het advies over de opsporingsvergunning voor aardwarmte voor de locatie
Purmerend vast te stellen;

2. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat per brief te informeren
over het advies;

3. PS te informeren door middel van bijgevoegde brief.
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Uitvoeringsregeling subsidie verbetering toegankelijkheid bushaltes NoordHolland 2021

De provincie hecht grote waarde aan een toegankelijk openbaar vervoer,

waardoor ook reizigers met een beperking gebruik kunnen maken van de bus.
Daardoor dienen zo veel mogelijk bushaltes toegankelijk te worden gemaakt.

De provincie stelt hiervoor € 2 miljoen beschikbaar aan lokale wegbeheerders.
Met deze subsidieregeling kunnen er in de gebieden Noord-Holland Noord,

Haarlem/IJmond en Gooi en Vechtstreek in totaal ca. 100 toegankelijke haltes
worden gerealiseerd.

Besluit

1. De Uitvoeringsregeling subsidie verbetering toegankelijkheid bushaltes
Noord-Holland 2021 vast te stellen;

2. Het subsidieplafond van de onder 1. genoemde regeling vast te stellen op €
2.000.000,-;

3. De Uitvoeringsregeling subsidie verbetering toegankelijkheid bushaltes

Noord-Holland 2021 en het subsidieplafond van € 2.000.000,- bekend te

maken in het Provinciaal Blad;

4. PS te informeren door middel van bijgaande brief.
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Onteigening N239

De herinrichting van de N239 tussen Opmeer en Medemblik vindt plaats om de
verkeersveiligheid te verbeteren. Er is nog niet met alle eigenaren

overeenstemming bereikt. Om het werk uiteindelijk uit te kunnen voeren is het
noodzakelijk om de onteigeningsprocedure te starten. Ondertussen blijft de
provincie proberen om tot minnelijke overeenstemming te komen.

Besluit

1. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat te verzoeken om de

administratieve onteigeningsprocedure te starten ten behoeve van de

reconstructie van de N239 en de aanleg van een fietsbrug ter verkrijging van
een Koninklijk Besluit;

2. Provinciale Staten te informeren door het zenden van bijgevoegde brief.
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Besluitvorming Route 35

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat decentrale overheden regionale

energiestrategieën (RES) opstellen, waarmee vóór 2030 35 TWh duurzame

elektriciteit (uit zon- en windenergie) op land moet worden opgewekt. Ook is

afgesproken dat de decentrale overheden zelf een verdeelsystematiek
ontwikkelen voor het geval deze 35 TWh niet wordt gehaald. Het

Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft samen met de Vereniging Nederlandse

Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen deze verdeelsystematiek nu
opgesteld, Route 35. Op 19 november besluit het IPO bestuur over Route 35.

5

De Unie van Waterschappen heeft reeds ingestemd op 9 oktober en bij de VNG
heeft ingestemd op 29 oktober.

Besluit

1. Eerdere besluiten, die GS op 27 oktober 2020 hebben genomen over Route
35, in te trekken;

2. In te stemmen met de verdeelsystematiek van Route 35, zoals uitgewerkt in
de bijlage 3 ‘Notitie Route 35 verdeelsystematiek’;

3. In te stemmen met begeleidende brief aan PS en deze pas te versturen op
het moment dat het IPO bestuur over de verdeelsystematiek van Route 35
positief besluit, dat gepland staat op 19 november 2020.
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Agenda vergadering IPO Bestuur 19 november 2020 en IPO Algemene
Vergadering 17 november 2020

GS bespreken de agenda voor de bestuursvergadering van het Inter Provinciaal
Overleg op 19 november 2020 en de IPO AV vergadering van 17 november
2020

Besluit

Kennis te nemen van de agenda IPO Bestuur van 19 november 2020 en de IPO

AV agenda van 17 november 2020 en in te stemmen met de voorgestelde inzet
zoals verwoord in de annotaties.
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De Kop Werkt! Halfjaarrapportage en Jaarprogramma 2020-2e tranche

De provincie Noord-Holland werkt met de vier gemeenten in de Kop van
Noord-Holland (Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel) aan de

uitvoering van het programma De Kop Werkt! Over de voortgang van het

programma wordt gerapporteerd en het jaarprogramma wordt ter goedkeuring
aangeboden.

Besluit

1. De Halfjaarrapportage 2020 en het Jaarprogramma 2020-2e tranche van het

programma ‘De Kop Werkt!’ vast te stellen;

2. De Halfjaarrapportage 2020 ter kennisname en het Jaarprogramma 2020-2e

tranche voor opmerkingen voor het vervolg van het programma 'De Kop Werkt!'
aan Provinciale Staten te sturen door middel van bijgaande brief.
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Gesprek met Noord-Hollandse geitenhouders over regels geitenhouderij in
Provinciale Ruimtelijke Verordening

In december 2018 hebben Provinciale Staten besloten om nieuwvestiging,

uitbreiding van en omschakeling naar geitenhouderij te verbieden vanuit de
voorzorg voor de volksgezondheid. Hiertoe zijn regels opgenomen in de

Provinciale Ruimtelijke Verordening. Op 21 oktober 2020 zijn deze regels en
de gevolgen ervan voor de geitenhouderij besproken met Noord-Hollandse
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geitenhouders. In de brief worden de conclusies uit het gesprek en
vervolgacties benoemd.

Besluit

Provinciale Staten met bijgaande brief te informeren over de conclusies uit het
gesprek met Noord-Hollandse geitenhouders ten aanzien van de regels voor
de geitenhouderij in de Provinciale Ruimtelijke Verordening.
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Instelling Regionaal Stikstofregistratiesysteem (RSRS) en wijziging Beleidsregel
intern en extern salderen Noord-Holland

Gedeputeerde Staten stellen het Regionaal Stikstofregistratiesysteem (RSRS) in.
Daarvoor moet de Beleidsregel intern en extern salderen Noord-Holland

worden gewijzigd, die gaat over vergunningverlening van activiteiten die tot

stikstofuitstoot leiden. Het instellen van dit boekhoudkundige systeem is een

eerste (juridische) stap om uiteindelijk stikstofruimte te kunnen uitgeven voor
nieuwe projecten. Pas in het voorjaar 2021 beslissen de provincies en het Rijk
over de spelregels voor het uitgeven van deze stikstofruimte.

Besluit

1. Tot instellen van het Regionaal Stikstofregistratiesysteem en dat besluit
bekend te maken in het Provinciaal Blad;

2. De Beleidsregel intern en extern salderen Noord-Holland te wijzigen door
middel van bijgaand wijzigingsbesluit en dat besluit bekend te maken in het
Provinciaal Blad;

3. Provinciale Staten hierover met een brief te informeren.
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Begroting Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof 2021

Het college besluit in te stemmen met de verhoging van de IPO-begroting

t.b.v. de Interprovinciale programmaorganisatie Stikstof onder het voorbehoud

van het beschikbaar stellen van voldoende middelen bij de integrale

afwegingen van de eerste begrotingswijziging 2021 door Provinciale Staten.

Besluit

Onder voorbehoud van het beschikbaar stellen van voldoende middelen bij de
integrale afwegingen van de eerste begrotingswijziging 2021 door Provinciale
Staten in te stemmen met de begroting van de Interprovinciale
Programmaorganisatie Stikstof zoals beschreven in bijlage 1.
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Beantwoording Statenvragen nr. 104 van mevrouw Koning-Hoeve (CDA) over
schade aan voorjaarsgras in Noord-Holland

Statenlid W. Koning-Hoeve (CDA) heeft vragen gesteld over faunaschade aan
voorjaarsgras.

Besluit

Het college stelt de antwoorden vast.
7

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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Beantwoording Statenvragen nr. 110 van de dames Kapitein en Gonggrijp

(D66), de heer Cardol (GroenLinks), mevrouw Jellema en de heer Leerink (PvdA)
over peilafwijkingen op grote schaal

Mevrouw ir. A.C. Kapitein en mevrouw L. Gonggrijp (D66), de heer M.T. Cardol
(GroenLinks), mevrouw A.A.J. Jellema en de heer G.L.J. Leerink (PvdA) hebben
vragen gesteld over het grote aantal peilafwijkingen in het beheergebied van
het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

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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Beslissingen op bezwaar beweiden en bemesten Wet natuurbescherming

In 10 zaken heeft de Coöperatie Mobilisation for the Environment (MOB) om

handhaving verzocht voor het beweiden en bemesten zonder vergunning op
grond van de Wet natuurbescherming door 10 agrarische bedrijven. De

verzoeken om handhaving zijn afgewezen. MOB heeft bezwaar gemaakt tegen

deze afwijzingen. De Hoor- en Adviescommissie heeft de bezwaren behandeld

en geadviseerd de bezwaren gedeeltelijk gegrond te verklaren en voor deze 10
zaken te onderzoeken of sprake is van een mogelijke vergunningplicht voor

beweiden en bemesten. Contrair aan het advies van de commissie worden de
bezwaren ongegrond verklaard en worden de bestreden besluiten in stand
gelaten.

Besluit

Naar aanleiding van het ingestelde bezwaar in 10 bezwaarzaken:

1. Bezwaarde in deze bezwaren te ontvangen;

2. De bezwaren contrair aan het advies van de Hoor- en Advies commissie

ongegrond te verklaren;

3. De bestreden beslissingen van 5 november 2018 onder nummer OD

nummers 260782, 261141, 261759, 260789, 260781, 260780, 260787,
260786, 261158 en 262967 niet te herroepen maar in stand te laten.
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Brief onderzoeksrapport Deltares

GS bieden het onderzoeksrapport ‘Zonne-atollen geven ruimte aan natuur en
duurzame energie – een verkenning’ aan de ministers van IenW, LNV en EZK
aan met het verzoek dit verder te betrekken bij de uitwerking van het MIRT
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project Wieringerhoek. Dit gebeurt mede namens het college van B&W

Medemblik en Hollands Kroon.

Besluit

1. Kennis te nemen van het onderzoeksrapport ‘Zonne-atollen geven ruimte

aan natuur en duurzame energie – een verkenning’;

2. In te stemmen met het verzenden van de brief aan de ministers van IenW,
LNV en EZK met het verzoek het onderzoek te betrekken bij de verdere
uitwerking van het MIRT project Wieringerhoek;

3. In te stemmen met de brief aan PS waarin GS het onderzoeksrapport en de
brief aan de ministers van IenW, LNV en EZK ter kennisgeving aanbieden.
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Brief GS aan PS inzake ontwikkeling VTH bij provinciale bedrijven d.d. 17
november 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 17 november 2020 op het gebied van vergunningverlening, toezicht en
handhaving bij provinciale bedrijven.

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

1, 15, 16

K. Leers

tel. (06) 3168 8211

2, 3, 4, 5, 6, 7

M. van den Heuvel
I. de Roo

H. Wijker

D. Moor

tel. (06) 1860 9412

tel. (06) 2223 4882

tel. (06) 5316 8683
tel. (06) 5256 4968

17, 18, 19, 20, 21

13, 14, 22

9, 10, 11, 12, 23
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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.
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•
•

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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