Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 20 oktober 2020
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Samenwerkingsovereenkomst ‘Gezamenlijke uitgangspunten
Aardwarmteontwikkeling MRA’
De provincies Noord-Holland en Flevoland en de gemeenten Amsterdam,
Haarlem en Almere slaan de handen ineen met zes marktpartijen/ operators
om geothermie te stimuleren in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). In een
samenwerkingsovereenkomst zijn gezamenlijke uitgangspunten opgenomen
om te komen tot verdere, kwalitatieve aardwarmteontwikkelingen. Zo zijn er
afspraken gemaakt over het delen van kennis en ervaring, het efficiënt
benutten van de ondergrond en het gezamenlijk afstemmen van plannen. Het
vormt een open samenwerking, nieuwe partijen zijn welkom zich aan te
sluiten.

Besluit
1. De Samenwerkingsovereenkomst ‘Gezamenlijke uitgangspunten
aardwarmteontwikkeling MRA’ aan te gaan met de provincie Flevoland, de
gemeenten Almere, Amsterdam en Haarlem en diverse
aardwarmteontwikkelaars en warmtebedrijven;
2. De portefeuillehouder Energie te machtigen de overeenkomst te tekenen;
3. Provinciale Staten hierover te informeren middels bijgaande brief.
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Voordracht Zienswijze PS op de concept begrotingen 2021 voor het IPO en
BIJ12
Het IPO-bestuur heeft op 21 september 2020 de concept begrotingen voor het
IPO en voor BIJ12 verstuurd naar de Provinciale Staten van Noord-Holland
opdat zij in staat worden gesteld hun zienswijze te formuleren op de
aangeboden stukken.

Besluit
1. Kennis te nemen van de concept begrotingen 2021 van het Interprovinciaal
Overleg (IPO) en BIJ12;
2. Inliggende voordracht met voorgesteld besluit aan Provinciale Staten te
zenden opdat Provinciale Staten in staat worden gesteld hun zienswijze op de
concept begrotingen van het IPO en BIJ12 naar voren te brengen.
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Alliander

Alliander heeft haar aandeelhouders een brief gezonden waarin wordt
aangekondigd dat Alliander het gesprek wil aangaan met haar aandeelhouders
over de lange termijn financiering van het bedrijf.

Besluit
1. Kennis te nemen van de brief van Alliander inzake de lange termijn
financiering;
2. Provinciale Staten te informeren door middel van bijgaande brief.
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Openstelling POP3 LEADER en Jonge landbouwers 2020
GS hebben besloten om het onderdeel LEADER uitvoering projecten met
subsidieplafond van € 300.000,- en onderdeel Jonge landbouwers met
subsidieplafond € 40.000,- van het Plattelandsontwikkelingsprogramma
(POP3) open te stellen en een nieuwe managementovereenkomst met de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aan te gaan.

Besluit
1. De lokale ontwikkelingsstrategie Kop van Noord-Holland 2014-2020
‘Kopkracht’, maart 2018, vastgesteld door GS op 13 maart 2018, in te trekken;
2. De lokale ontwikkelingsstrategie Kop van Noord-Holland ‘Kopkracht’ 2020,
augustus 2020, vast te stellen;
3. Het openstellingsbesluit POP3 onderdeel uitvoering van LEADER-projecten
vast te stellen en het subsidieplafond te bepalen op € 300.000,00;
4. Het openstellingsbesluit POP3 onderdeel Jonge Landbouwers 2020, vast te
stellen en het subsidieplafond te bepalen op € 40.000,00
5. De managementovereenkomst 2015-2024 provincie Noord-Holland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor de uitvoering van het
Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) voor niet
grondgebonden onderdelen POP31 (met inbegrip van de uitvoeringsvariant en
het gegevensleveringsconvenant die als bijlagen deel uitmaken van deze
managementovereenkomst) aan te gaan;
6. De portefeuillehouder landbouw te machtigen om de
managementovereenkomst te ondertekenen;
7. Besluiten 3 en 4 te publiceren in het provinciaal blad;
8. PS te informeren over voorgaande besluiten via bijgaande brief.
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Eindrapportage Programma Investeringsgereed Innovatief MKB
Het college neemt kennis van de eindrapportage van het Programma
Investeringsgereed Innovatief MKB Noord-Holland (PIM). Het programma heeft

de afgelopen 3 jaar 390 innovatieve ondernemers ondersteund bij het vinden
van financiering, en voor € 46,8 miljoen aan kapitaal opgehaald.

Besluit
1. Kennis te nemen van de eindrapportage van het Programma
Investeringsgereed Innovatief MKB Noord-Holland (PIM);
2. Provinciale Staten met bijgaande brief te informeren.
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Annotatie vergadering Algemeen Bestuur Recreatieschap Spaarnwoude d.d. 22
oktober 2020
Provincie Noord-Holland is een deelnemer van het Recreatieschap
Spaarnwoude. 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 Spaarnwoude op 22 oktober 2020 en in te stemmen met de
voorgestelde inbreng zoals verwoord in de annotatie.
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F1 PS brief mbt ontwerp ontheffing Wnb
Provinciale staten worden geinformeerd over de F1/ontwerp ontheffing naar
aanleiding van de toezegging door de portefeuillehouder in de vergadering van
provinciale staten van 14 september jl.

Besluit
In te stemmen met bijgaande brief en bijlagen inzake de Formule 1/Circuitpark
Zandvoort en deze aan provinciale staten toe te zenden.
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Goedkeuring Faunabeheerplan Damherten in het Noord- en Zuid-Hollandse
duingebied 2020-2026
De Faunabeheereenheid Noord-Holland heeft het Faunabeheerplan Damherten
in het Noord- en Zuid-Hollandse duingebied 2020-2026 bij Gedeputeerde
Staten ter goedkeuring ingediend. Op grond van artikel 3.12 lid 7 van de Wet
natuurbescherming hebben GS de bevoegdheid faunabeheerplannen goed te
keuren. De Faunabeheereenheid Noord-Holland voert op basis van dit plan het
beheer van damherten uit. Zij kunnen hiertoe gebruik maken van de landelijke
en provinciale vrijstellingen en ontheffingen van diverse verboden van de Wet
natuurbescherming aanvragen.

Besluit
1. Het Faunabeheerplan Damherten in het Noord- en Zuid-Hollandse
duingebied 2020-2026, zoals dit door het bestuur van de Stichting
Faunabeheereenheid Noord-Holland op 26 juni 2020 is vastgesteld en bij ons
college ingediend, goed te keuren, met uitzondering van de aangevraagde
verruiming van het beheer in het aantal maanden.
2. Het doelbereik in het gebied intensief te blijven monitoren.
3. Dat aanvragen voor vergunningen en ontheffingen op basis van dit
Faunabeheerplan Damherten in het Noord- en Zuid-Hollandse duingebied
2020-2026 voorzien moeten worden van een gedegen onderbouwing met
betrekking tot:
a. De (actualisatie van) onderzoeksgegevens ten aanzien van schade en
verkeersveiligheid;
b. het effect van flexibeler beheer op Natura 2000-gebied.
4. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland middels bijgevoegde brief te
verzoeken in te stemmen met dit besluit tot goedkeuring.
5. Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland middels bijgevoegde brief te
informeren over dit besluit.
6. Het goedkeuringsbesluit, genoemd onder punt 1, na instemming van
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland te publiceren in het Provinciaal Blad.
7. Provinciale Staten middels bijgevoegde brief te informeren.
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Beantwoording brief DVAN Advocaten inzake NEC Richtlijn
DVAN Advocaten heeft namens de verenigingen Farmers Defence Force en de
Dutch Dairymen Board gevraagd niet tot extern salderen over te gaan, omdat
dit volgens hen nadelig is voor de Nederlandse landbouw en in strijd met de
NEC Richtlijn.

Besluit
1. Kennis te nemen van de brief van DVAN Advocaten;
2. Ter beantwoording bijgaande brief te versturen aan DVAN Advocaten.
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Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024
Voor het programma Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 stelt OCW
jaarlijks voor Noord-Holland € 971.206 beschikbaar. Plein C voert het
provinciale programma uit en dient hiervoor 1 november 2020 een aanvraag in
bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Ter voorbereiding op het provinciale
programma heeft Sardes onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken bij
cultuureducatie op basisscholen in Noord-Holland. Provinciale Staten wordt op

de hoogte gesteld van het onderzoek van Sardes en de stand van zaken
rondom het provinciale programma CMK3.

Besluit
1. Kennis te nemen van het onderzoek naar de stand van zaken bij
cultuureducatie op de scholen voor primair onderwijs in Noord-Holland dat
Sardes ter voorbereiding op het programma Cultuureducatie met Kwaliteit
2021 – 2024 heeft uitgevoerd;
2. Het onderzoek toe te zenden aan Provinciale Staten en daarbij Provinciale
Staten met bijgaande brief nader te informeren over de stand van zaken van
Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024.
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Tweede nota van wijzigingen en adviezen moties en amendementen
Omgevingsverordening NH2020
Op 5 oktober is de eerste bespreking van de Omgevingsverordening NH2020
in PS geweest. Tijdens deze eerste termijn zijn door de leden van PS moties en
amendementen ingediend. Het tweede deel van de bespreking en de
besluitvorming over de Omgevingsverordening NH2020 en de ingediende
moties en amendementen zal plaatsvinden op 22 oktober 2020. Op verzoek
van PS worden de adviezen van GS op de moties en amendementen schriftelijk
aan PS gestuurd. Daarnaast zal vanwege de verschoven besluitvorming ook de
inwerkingtreding van de Omgevingsverordening later zijn. Daarom wordt aan
PS in de vorm van een nota van wijzigingen voorgesteld om de artikel 13.7
over de inwerkingtreding van de Omgevingsverordening NH2020 aan te
passen.

Besluit
Te bevestigen dat het college schriftelijk het volgende besluit heeft genomen:
1. De in bijlage 2 bij bijgaande brief aan Provinciale Staten opgenomen
adviezen op de ingediende moties en amendementen over de
Omgevingsverordening NH2020 vast te stellen;
2. De in bijlage 1 bij bijgaande brief aan Provinciale Staten opgenomen 2e nota
van wijzigingen van de voordracht Omgevingsverordening NH2020 vast te
stellen.
3. Beide bijlagen door middel van bijgaande brief te versturen aan Provinciale
Staten.
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Voortgangsrapportages regionale waterkeringen 2019

Op grond van de Waterwet zijn provincies belast met het aanwijzen en
normeren van regionale waterkeringen. De waterschappen zijn
verantwoordelijk voor beheer, onderhoud, toetsing en verbetering van deze
waterkeringen. De drie waterschappen in Noord-Holland presenteren elk jaar
een voortgangsrapportage over de toetsing en verbetering van de regionale
waterkeringen.

Besluit
1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportages regionale waterkeringen
2018 van de waterschappen;
2. Aan het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en het waterschap
Amstel, Gooi en Vecht een reactie te sturen door middel van bijgevoegde
brieven;
3. Aan de provincie Zuid-Holland door middel van bijgaande brief een
machtiging te verlenen om een reactie aan het hoogheemraadschap van
Rijnland te versturen.
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Brief GS aan PS over de gewijzigde planning van het Landschapsplan in project
Verbinding A8-A9
GS informeren PS over de gewijzigde planning van het landschapsplan Stelling
van Amsterdam/A8-A9. Besluitvorming over het landschapsplan is voorzien in
kwartaal 4 van 2021.

Besluit
1. Kennis te nemen van de gewijzigde planning van het Landschapsplan in het
project Verbinding A8-A9;
2. PS te informeren met bijgaande brief.
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Besluit nieuw dienstregelingsmodel OV SAAL (Schiphol-Amsterdam-AlmereLelystad)
Vanaf 2029 zullen er op het spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Flevoland en
het Gooi 24 treinen per uur gaan rijden. Dat zijn twee intercity’s en twee
sprinters per uur meer dan nu. In het nieuwe dienstregelingsmodel rijden
intercity’s vaker vanuit Flevoland en het Gooi naar Amsterdam Zuid en
sprinters vaker van Flevoland en het Gooi naar Amsterdam Centraal.

Besluit
1. Kennis te nemen van het besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur
en Waterstaat over het nieuwe dienstregelingsmodel op de OV SAAL

spoorcorridor en de gevolgen hiervan voor de regio Gooi- en Vechtstreek;
2. PS schriftelijk te informeren over bovengenoemd besluit.
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Beantwoording Statenvragen nr. 97 over kap bomenrij Leeghwaterweg N515
De heer J.P. Hollebeek (PvdD) en mevrouw R. Alberts (SP) hebben vragen
gesteld over kap bomenrij langs de Leeghwaterweg (N515), dit naar aanleiding
van een door gemeente Zaanstad verleende kapvergunning.

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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Beantwoording Statenvragen nr. 103 over de milieuvergunning AEB en
ontbreken voldoende snoeihout
Er zijn Statenvragen gesteld naar aanleiding van het artikel d.d. 15 september
2020 van het Financieele Dagblad inzake de milieuvergunning van AEB en het
ontbreken van voldoende ‘snoeihout’.

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.

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, 10

K. Leers

tel. (06) 3168 8211

11, 12

H. Wijker

tel. (06) 5316 8683

13, 14, 15, 16

M. van den Heuvel
I. de Roo

tel. (06) 1860 9412

tel. (06) 2223 4882

7, 8, 9

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.

