Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 1 december 2020
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Herbeschikken subsidies agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb)
Op grond van Europese regelgeving blijkt het nodig om de lopende

subsidiebeschikkingen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer aan te

passen (te ‘herbeschikken’). Hiermee wordt ook de mogelijkheid om agrarisch
natuur- en landschapsbeheer binnen het Natuurnetwerk Nederland uit te

voeren, verlengd tot het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in werking is
getreden. Dit is voorzien op 1 januari 2023.

Besluit

1. Om de lopende subsidiebeschikkingen voor het agrarisch natuur- en

landschapsbeheer in lijn te brengen met Europese regelgeving, door middel
van een zogenoemde ‘herbeschikking’ van deze subsidies;

2. Hierbij de looptijd van de herbeschikte subsidies, waaronder die binnen het

Natuurnetwerk Nederland, te herbeschikken tot en met 2025, met een clausule
deze te beëindigen zodra het nieuwe GLB in werking is getreden, naar
verwachting op 1 januari 2023;

3. Provinciale Staten te informeren door middel van bijgaande brief.
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Verlengen en wijzigen bestuursovereenkomst met waterschappen

Om de biodiversiteit te bevorderen en de waterkwaliteit te verbeteren hebben
de provincie en waterschappen besloten om de bestuursovereenkomst over
agrarisch waterbeheer te verlengen tot en met 2025. Het agrarisch

waterbeheer is een vorm van agrarisch natuurbeheer dat door agrarische
collectieven wordt uitgevoerd en is onderdeel van het
Plattelandsontwikkelingsprogramma van de EU.

Besluit

1. De overeenkomst “verlenging en wijziging van de Bestuursovereenkomst
Agrarisch Waterbeheer Natuurbeheerplan 2016-2021” met het
Hoogheemraadschap Noord-Hollands Noorderkwartier; het

Hoogheemraadschap van Rijnland en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

aan te gaan teneinde het agrarisch waterbeheer na 2021 te continueren tot en
met 2025;

2. De portefeuillehouder natuur te machtigen redactionele wijzigingen aan te

brengen en deze overeenkomst namens Gedeputeerde Staten te ondertekenen;
3. Provinciale Staten door middel van brief te informeren.
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Wijziging Uitvoeringsregeling agrarische sector Groene Uitweg 2018

De Uitvoeringsregeling agrarische sector Groene Uitweg is bedoeld om binnen
het Groene Uitweggebied een impuls te geven aan de verbreding van de
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landbouw, de verbetering van de bewerkbaarheid van het agrarische land en de
verduurzaming van de agrarische sector.

Besluit

1. Het wijzigingsbesluit Uitvoeringsregeling agrarische sector Groene Uitweg
2021 vast te stellen;

2. Het openstellingsbesluit Uitvoeringsregeling agrarische sector Groene
Uitweg 2021 vast te stellen;

3. Dit besluit te publiceren in het Provinciaal blad;

4. Provinciale staten te informeren door middel van bijgaande brief.
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Salderingsovereenkomst NNN Voorland Stichtse Brug te Blaricum

Het college stemt in met de salderingsovereenkomst tussen de provincie en de
gemeente Blaricum, met daarin maatregelen die ervoor zorgen dat de bouw

van een tijdelijk strandpaviljoen, de verplaatsing van een volleybalveld en de

ophoging en verbreding van het recreatiestrand Voorland Stichtse Brug voldoen
aan de voorwaarden van de provinciale Omgevingsverordening NH2020.

Besluit

1. Kennis te nemen van de achtergrond en inhoud van het dossier
Salderingsovereenkomst NNN Voorland Stichtse Brug in Blaricum;

2. De salderingsovereenkomst NNN Voorland Stichtse Brug aan te gaan met de
gemeente Blaricum;

3. In te stemmen met de bijbehorende natuurtoets en het beheer- en

inrichtingsplan;

4. Portefeuillehouder Natuur en Landschap te machtigen om de
salderingsovereenkomst namens de provincie te ondertekenen;

5. PS hierover te informeren door middel van bijgevoegde brief.
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Managementletter 2020

Op 11 november jongstleden heeft Publiek Belang Accountants de

Managementletter 2020 aan de provincie Noord-Holland (PNH) opgeleverd. In

de Managementletter rapporteert de accountant over de interim-controle 2020
die met name gericht is op de administratieve processen, de IT-omgeving, de
verbijzonderde interne controle en een aantal verslaggevingsaspecten.

Besluit

1. De bestuurlijke reactie op de Managementletter 2020 van Publiek Belang
Accountants vast te stellen;

2. De Managementletter 2020 en de bestuurlijke reactie ter informatie door te
zenden aan Provinciale Staten.
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Onderzoeksplan "Ondermijning: leerpunten voor provinciale ondersteuning bij
lokale weerbaarheid'"
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Ondermijning vormt een bedreiging voor onze rechtstaat. De aanpak van

ondermijning vraagt om een weerbare overheid. Het college heeft besloten om

Interne Audit onderzoek te laten uitvoeren om te inventariseren wat provincies
van elkaar kunnen leren als het gaat om de ondersteuning van gemeenten bij
het versterken van de lokale weerbaarheid. Ook zal Interne Audit

inventariseren hoe de Commissarissen van de Koning betrokken zijn bij dit
thema.

Besluit

1. Het onderzoeksplan "Ondermijning: leerpunten voor provinciale
ondersteuning bij lokale weerbaarheid" vast te stellen;

2. PS over het onderzoek te informeren via bijgaande brief.
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Vaststelling Communicatieaanpak Duurzaam doorpakken 2020 - 2023
Het College van Gedeputeerde Staten beschrijft op hoofdlijnen de

communicatieaanpak van deze coalitieperiode. De belangrijkste ambitie daarin
is de groei van een zendende provincie naar een provincie die voortdurend in
gesprek is met haar inwoners en partners. Met deze aanpak willen

Gedeputeerde Staten de inwoners van Noord-Holland meenemen in hun inzet
op het gebied van klimaat, duurzame stedelijke ontwikkeling en

bereikbaarheid, leefbaarheid en economie, vitaal landelijk gebied, cultuur,

openbaar bestuur en financiën. Transparant en proactief communiceren, bij
zowel positief als negatief nieuws, gebruikmakend van kanalen dicht bij de
inwoners van onze provincie.

Besluit

1. De Communicatieaanpak Duurzaam doorpakken 2020 - 2023 vast te
stellen;

2. Provinciale Staten met bijgesloten brief en digitaal opgemaakte bijlage te
informeren;

3. Provinciale Staten voor te stellen om motie 98-2019 hiermee als afgedaan te
beschouwen.
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Motie 48-2020 over educatie koloniaal verleden

Op 29 juni 2020 hebben Provinciale Staten een motie aangenomen waarin zij

Gedeputeerde Staten oproepen om stil te staan bij de jaarlijkse Keti Koti viering
alsmede een expositie en activiteiten te organiseren gericht op educatie over

het slavernijverleden. In een brief lichten Gedeputeerde Staten toe hoe zij deze
motie uitvoeren.

Besluit

1. Kennis te nemen van het onderzoek ‘Fout erfgoed? Paviljoen Welgelegen en
het slavernijverleden’ uitgevoerd door de Fabryck;

2. Met bijgaande brief Provinciale Staten te informeren over de uitvoering van
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motie 48-2020 ‘educatie koloniaal verleden’;

3. Provinciale Staten voor te stellen om motie 48-2020 hiermee als afgedaan te

beschouwen.
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Concept-Actieagenda Circulaire Economie 2021-2025

De Actieagenda Circulaire Economie 2017-2020 loopt dit jaar af. Met het

coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken’ blijft het college zich inzetten voor de
transitie naar een circulaire economie. Voor de uitvoering van deze ambitie is
een Actieagenda Circulaire Economie met een looptijd van 2021 tot 2025

opgesteld. In de concept-Actieagenda Circulaire Economie 2021-2025 staat

omschreven wat de provincie concreet gaat doen om de transitie naar een
circulaire economie te versnellen. De concept-Actieagenda wordt ter

bespreking met de leden van de Statencommissie Economie, Financiën en
Bestuur aangeboden.

Besluit

1. De concept-Actieagenda Circulaire Economie 2021-2025 vast te stellen;

2. De concept-Actieagenda Circulaire Economie 2021-2025 ter bespreking op

de B-agenda aan te bieden aan de Statencommissie Economie, Financiën en

Bestuur door middel van bijgaande brief.
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Openstelling 2020-2021 Uitvoeringsregeling subsidie verbetering kwaliteit
zwemwater Noord-Holland 2019

De provincie wil de kwaliteit van buitenzwemwater verder verbeteren.

Gedeputeerde Staten stellen hiervoor opnieuw subsidie beschikbaar. De

Uitvoeringsregeling subsidie verbetering kwaliteit zwemwater 2019 wordt
opnieuw opengesteld met een plafond van €180.000. Beheerders van
buitenzwemwater kunnen deze subsidie aanvragen.

Besluit

1. Het subsidieplafond en de indieningstermijn voor 2020-2021 op grond van

de Uitvoeringsregeling subsidie verbetering kwaliteit zwemwater 2019, vast te
stellen;

2. Het besluit te publiceren in het Provinciaal Blad;
3. PS te informeren middels bijgevoegde brief.
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Reservering subidie voor Poort van Hoorn

De gemeente Hoorn werkt sinds 2018 samen met NS, ProRail en de provincie

Noord-Holland aan de integrale ontwikkeling van het stationsgebied, de Poort

van Hoorn. Gemeente Hoorn heeft een aanvraag ingediend voor een

reservering van een bijdrage uit het OV-fonds. Hierop besluiten GS om een

bedrag van maximaal €5.500.000,- te reserveren voor de ontwikkeling van

knooppunt Hoorn.

Besluit
4

1. Het voornemen uit te spreken een bedrag van maximaal €

5.500.000,- beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van knooppunt Hoorn
uit het OV-fonds;

2. Bovenstaand bedrag aan te merken als reservering binnen het OV- fonds;

3. PS te informeren over bovengenoemde besluiten.
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Herstart buurtbussen

TNO heeft onderzoek gedaan naar het verantwoord inzetten van buurtbussen

tijdens de coronacrisis. Hieruit is gebleken dat met kuchschermen, ventilatie-

units én actieve luchtfiltering ook de buurtbussen weer op verantwoorde wijze
de weg op kunnen. Nadat de buurtbussen in de Noord-Hollandse concessies

zijn omgebouwd kan de herstart plaatsvinden. Buurtbusverenigingen beslissen
zelf wanneer ze weer gaan rijden, dit is te allen tijde vrijwillig. Zolang de
buurtbus niet rijdt blijft de Buurtbus-taxi beschikbaar als alternatief.

Besluit

1. Provinciale Staten door middel van bijgaande brief te informeren over de
actuele ontwikkelingen rondom de buurtbus;

2. De portefeuillehouder Mobiliteit te machtigen voor het uitvoeren van
redactionele en toelichtende aanpassingen in de brief.
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Samenwerkingsovereenkomst Cruquiusbrug

De Cruquiusbrug is aan vervanging toe. Bij de vervanging wordt de brug

richting Heemstede verbreed en komt er een nieuwe fietsonderdoorgang. Door
de Cruquiusbrug op een innovatieve en duurzame wijze te vervangen werkt de
provincie ook haar duurzaamheidsambities verder uit. De provincie Noord-

Holland, Vervoerregio Amsterdam, Hoogheemraadschap Rijnland, gemeente
Heemstede en gemeente Haarlemmermeer ondertekenen hiervoor een

samenwerkingsovereenkomst waarin de afspraken voor de realisatie van de
Cruquiusbrug worden vastgelegd.

Besluit

1. De Samenwerkingsovereenkomst (SOK) voor het project Cruquiusbrug aan te
gaan met Vervoerregio Amsterdam, Hoogheemraadschap Rijnland, gemeente
Haarlemmermeer en gemeente Heemstede;

2. De Nadere overeenkomst (NOK) voor het project Cruquiusbrug aan te gaan
met gemeente Haarlemmermeer en gemeente Heemstede;

3. Portefeuillehouder Mobiliteit te machtigen de overeenkomsten te
ondertekenen op 10 december a.s.

4. PS te informeren door middel van brief.
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Annotatie vergadering dagelijks bestuur OD NZKG 4 december 2020

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) voert namens de
provincie Noord-Holland diverse taken uit op het gebied van
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vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij bedrijven. De
gedeputeerde die verantwoordelijk is voor het toezicht op deze

omgevingsdienst, is lid van zowel het dagelijks bestuur als het algemeen
bestuur van de OD NZKG. Het college bespreekt de agendapunten ter

voorbereiding van de vergadering van het dagelijks bestuur van de OD NZKG
op 4 december 2020.

Besluit

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

bestuur van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied d.d. 4 december 2020;
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie.
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Beantwoording Statenvragen nr. 111 van de heer Hollebeek en Statenlid Kostic
(PvdD) over in werking zijn AEB-biomassacentrale zonder vereiste
milieuvergunning en rookgasreiniging

Er zijn Statenvragen gesteld over de milieuvergunning en rookgasreiniging van
de AEB-biomassacentrale.

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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Besluit op bezwaar wob-verzoek Nauerna

Wob is de afkorting van de Wet openbaarheid van bestuur. De Wob regelt het

recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is meestal openbaar,
maar de Wob kent een aantal gevallen waarin de gevraagde informatie niet
geschikt is om openbaar te maken. Meer over de Wob is te vinden op
www.noord-holland.nl/wob.

Besluit

1. De bezwaarde in haar/zijn bezwaar te ontvangen;
2. Het bezwaar ontvankelijk te verklaren;

3. De bestreden beslissing van 18 juni 2020, nr. 1410758/1435421,

gedeeltelijk te herroepen, het bezwaar gedeeltelijk gegrond te verklaren en een
110-tal documenten aanvullend openbaar te maken;

4. PS hierover te informeren door middel van bijgevoegde brief.
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Verlenen revisievergunning met aanvullende voorschriften OTA

Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van de Wet Bibob

voorschriften te verbinden aan de revisievergunning van Oiltanking Amsterdam
B.V. Dit besluit refereert aan een eerder genomen besluit door Gedeputeerde
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Staten op 16 juli 2019. Er zijn geen nieuwe relevante omstandigheden ten
opzichte van vorig jaar met betrekking tot het Bibob-besluit.

Besluit

1. Bijgaande revisievergunning van Oiltanking Amsterdam B.V. te verlenen en
daaraan voorschriften te stellen;

2. Oiltanking Amsterdam B.V. schriftelijk te informeren over het besluit, door
middel van bijgaande brief.
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Beantwoording Statenvragen nr. 112 van de heer Van den Berg en mevrouw
Vastenhouw (FvD) over beslissingsbevoegdheid Provinciale Staten en
duurzaamheidsbeleid

De heer D.J. van den Berg en mevrouw J. Vastenhouw (Forum voor Democratie)

hebben vragen gesteld over Beslissingsbevoegdheid Provinciale Staten &
duurzaamheidsbeleid.

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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Bestuursovereenkomst 'Verduurzaming visserij IJsselmeergebied'

GS zijn de bestuursovereenkomst ‘Verduurzaming visserij IJsselmeergebied’

aangegaan met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de
Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Gedeputeerde Staten van de

Provincie Flevoland en Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân. In de

overeenkomst staan afspraken over de taakverdeling, verantwoordelijkheden
en financiële bijdragen ten aanzien van de vermindering van het aantal
visserijvergunningen en de uitvoering van flankerend beleid voor de
beroepsvissers.

Besluit

1. De bestuursovereenkomst ‘Verduurzaming visserij IJsselmeergebied’ aan te

gaan met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Minister
van Infrastructuur en Waterstaat, Gedeputeerde Staten van de Provincie
Flevoland en Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân;

2. De portefeuillehouder visserij te machtigen om de bestuursovereenkomst
namens GS te ondertekenen;

3. PS te informeren over besluit 1 en 2 middels bijgaande brief.
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Verkenning Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM)

De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) is een organisatie voor

economische ontwikkeling en duurzaam economisch herstel in Noord-Holland.
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De provincie heeft de intentie om met gemeente Amsterdam, andere regionale

gemeenten en het ministerie van EZK deze ROM op te richten.

Besluit

1. Kennis te nemen van de voortgang van de verkenning naar en oprichting van
een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) voor Noord-Holland;

2. Provinciale Staten per brief hierover te informeren;

3. Kennis te nemen van de brieven die gedeputeerde Economie met de

wethouder Economie Amsterdam hierover verstuurt aan de portefeuillehouders
in de Metropoolregio Amsterdam en Noord-Holland Noord.
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Voortgangsbrief dierenwelzijn gesponsorde evenementen 2020

De provincie Noord-Holland stimuleert gesponsorde evenementen om te

verduurzamen, bijvoorbeeld op het gebied van (her)gebruik van grondstoffen,
voedselverspilling, energiebesparing, vervoersstromen, impact op natuur,

gezondheid en (verbetering van) dierenwelzijn. Bij sommige evenementen

spelen dieren een rol, bijvoorbeeld Jumping Amsterdam. Op verzoek van PS

rapporteren deze evenementen jaarlijks over de maatregelen om dierenwelzijn
te verbeteren.

Besluit

1. Kennis te nemen van de rapportage dierenwelzijn Jumping Amsterdam
2020;

2. PS met bijgaande brief te informeren.
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Vergadering Algemeen Bestuur Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
d.d. 2 december 2020

Provincie Noord-Holland is een deelnemer van het Recreatieschap Alkmaarder-

en Uitgeestermeer (RAUM). De gedeputeerde mevrouw I. Zaal vertegenwoordigt
de provincie in het Dagelijks en Algemeen Bestuur van dit recreatieschap.

Besluit

Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het algemeen bestuur
van Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) op 2 december

2020 en in te stemmen met de voorgestelde inbreng zoals verwoord in de
annotatie.
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Schriftelijke reactie vergadering Algemeen Bestuur Plassenschap Loosdrecht
e.o. 3 december 2020

De Provincie Noord-Holland is een deelnemer van het Plassenschap

Loosdrecht. De provincie heeft zitting in het Algemeen Bestuur van dit

recreatieschap. Gedeputeerde mw. I. Zaal is verhinderd voor de vergadering en
zal daarom schriftelijk inbreng leveren.

Besluit
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Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het algemeen bestuur
van het Plassenschap Loosdrecht e.o. op 3 december 2020 en in te stemmen
met de voorgestelde inbreng zoals verwoord in de schriftelijke reactie.
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Schriftelijke reactie vergadering Algemeen Bestuur Recreatieschap TwiskeWaterland 3 december 2020

De Provincie Noord-Holland is een deelnemer van het Recreatieschap Twiske-

Waterland. De provincie heeft zitting in het Algemeen Bestuur van dit

recreatieschap. Gedeputeerde mw. I. Zaal is (gedeeltelijk) verhinderd voor de
vergadering en zal daarom schriftelijk inbreng leveren.

Besluit

Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het algemeen bestuur
van het Recreatieschap Twiske-Waterland op 3 december 2020 en in te

stemmen met de voorgestelde inbreng zoals verwoord in de schriftelijke
reactie.

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
R. Fillet

tel. (06) 1830 6074

over de nummers:

5, 6, 7, 8

M. Hartog

tel. (06) 4813 9088

9, 20, 21, 22, 23, 24

K. Leers

tel. (06) 3168 8211

10, 11

tel. (06) 5316 8683

12, 13, 14, 15, 16, 17

M. van den Heuvel
I. de Roo

H. Wijker

tel. (06) 1860 9412
tel. (06) 2223 4882

1, 2, 3, 4

18, 19

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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