
 

Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 3 maart 2020 
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Vaststellen Regionale Smart Specialisation Strategie voor innovatie voor West 
Nederland 
De Regionale Smart Specialisation Strategie voor Innovatie in West Nederland 
(RIS3) is een verplicht document van de Europese Commissie voor het 
verkrijgen van subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO). Op basis van de RIS3 wordt het Operationeel Programma Kansen voor 
West III opgesteld waarin de projecten staan die samen met bedrijfsleven en/of 
kennisinstellingen uitgevoerd gaan worden. 
 

Besluit 
1. De Regionale Smart Specialisation Strategie voor Innovatie in West Nederland 
vast te stellen en deze als basis en inhoudelijk kader in te zetten voor innovatie 
binnen het Operationeel EFRO programma Kansen voor West III voor 2021-
2027 in G4/P4-verband; 
2. Door middel van bijgaande brief PS te informeren. 
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Stand van zaken recreatieschappen 
In de vergadering van de Statencommissie Natuur, Landschap en Gezondheid 
van 10 februari 2020 is gesproken over de visies voor de gebieden 
Spaarnwoude en Twiske-Waterland. Toegezegd is een brief die de stand van 
het proces beschrijft ten aanzien van het bestuursmodel rond de 
recreatieschappen. 
 

Besluit 
Provinciale Staten te informeren over de stand van zaken van de 
recreatieschappen middels bijgaande brief 
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Continuering Servicepunt Duurzame Energie 
De provincie Noord-Holland streeft naar woningen die energiezuinig zijn en 
hun eigen energie opwekken. Daarom ondersteunt het Servicepunt Duurzame 
Energie, in opdracht van de provincie Noord-Holland, ook de komende 4 jaar 
gemeenten bij het ontwikkelen van kennis over het verduurzamen van wijken. 
 

Besluit 
1. Het Servicepunt Duurzame Energie van 1 januari 2021 tot 1 januari 2025 te 
continueren; 
2. Hiervoor gedurende de looptijd € 605.000,- per jaar te reserveren; 
3. PS per brief hierover te informeren. 
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Annotatie agenda dagelijks bestuur Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 4 
maart 2020 
De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) voert 
vergunningverlenings-, toezicht- en handhavingstaken uit voor de provincie 
Noord-Holland en 17 gemeenten in Noord-Holland Noord. De Gedeputeerde 
verantwoordelijk voor het toezicht op deze omgevingsdienst, is lid van zowel 
het dagelijks bestuur als het algemeen bestuur van de OD NHN. Het college 
bespreekt de agendapunten ter voorbereiding van de vergadering van het 
dagelijks bestuur op 4 maart 2020. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het dagelijks 
bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord d.d. 4 maart 2020; 
2. aan te dringen om de vergadering niet door te laten gaan bij gebrek aan 
tijdige toezending van de stukken; 
3. bij doorgang van de vergadering geacht te worden overal tegen te hebben 
gestemd vanwege onmogelijke voorbereiding. 
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Annotatie agenda IPO Bestuur 5 maart 2020 
GS bespreken de agenda voor de bestuursvergadering van het Inter Provinciaal 
Overleg op 5 maart 2020. 
 

Besluit 
Kennis te nemen van de agenda IPO Bestuur van 5 maart 2020 en in te 
stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotaties. 
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Vaststellen plan van aanpak gebiedsgerichte aanpak stikstof 
De provincie Noord-Holland gaat regiogewijs aan de slag met het terugdringen 
van stikstof en daarmee met het versterken van de natuur en met het 
lostrekken van de bouw. In het kader van deze aanpak zal met alle 
belanghebbenden in en rondom de Natura 2000-gebieden worden gesproken 
hoe stikstofneerslag op de natuur verminderd kan worden en de natuur 
versterkt kan worden. 
 

Besluit 
1. Het plan van aanpak gebiedsgerichte aanpak stikstof Noord-Holland en de 
verwerking van de reacties op concept plan van aanpak vast te stellen; 
2. Provinciale staten middels bijgevoegde brief (inclusief bijlagen) te 
informeren; 
3. de minister van LNV door middel van brief te informeren. 
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Ambities en doelen landelijke Bossenstrategie 
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Rijk en provincies samen een 
Bossenstrategie opstellen, waarin onder meer de afspraken over bos uit het 
Klimaatakkoord verdere invulling krijgen. Als eerste stap hebben Rijk en 



 
provincies een notitie ‘ambities en doelen landelijke bossenstrategie’ 
opgesteld. De provincie gaat de provinciale bijdrage aan deze Bossenstrategie 
met betrokken partijen uitwerken. Het is de bedoeling dat er medio 2020 een 
landelijke Bossenstrategie met een uitvoeringsprogramma ligt. In de brief aan 
Provinciale Staten wordt de stand van zaken geschetst. 
 

Besluit 
Provinciale Staten met bijgaande brief te informeren over de ambities en 
doelen voor de Bossenstrategie van Rijk en provincies. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 2 van F.A.S. Zoon (PvdD) over Stikstofdepositie 
door sloop en bouw PALLAS nabij Natura 2000-gebieden 
F.A.S. Zoon (Partij voor de Dieren) heeft vragen gesteld over Stikstofdepositie 
door sloop en bouw PALLAS nabij Natura 2000-gebieden. 
 

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. 10 van I. Kostic en F.A.S. Zoon (PvdD) over 
konikpaarden op Texel 
I. Kostic en F.A.S. Zoon (PvdD) hebben statenvragen gesteld over een kudde 
konikpaarden in een natuurterrein van Staatsbosbeheer. 
 

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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Afdoening Statenmotie 35-2018 
Het College van GS doet aan Provinciale Staten het voorstel om motie 35-2018 
over de begroting en het werkplan 2019 van de Metropoolregio Amsterdam 
(MRA) als afgedaan te beschouwen. 
 

Besluit 
Aan Provinciale staten het voorstel te doen motie 35-2018 als afgedaan te 
beschouwen. 
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Landelijk Convenant Sociale Veiligheid in het Openbaar Vervoer 2020-2025 
Het Landelijk Convenant Sociale Veiligheid in het OV 2020-2025 is een 
gezamenlijk initiatief van alle stakeholders uit het openbaar vervoer en de 
Nationale Politie. In het convenant wordt de gezamenlijke intentie uitgesproken 



 
om de sociale veiligheid in het openbaar vervoer te vergroten door een verdere 
onderlinge samenwerking, kennisuitwisseling, informatiedeling en stimulering 
van innovatieve maatregelen. Het betreft een vervolg op het voorgaande 
convenant dat in 2017 afliep. 
 

Besluit 
1. Bijgaand Landelijk Convenant Sociale Veiligheid in het Openbaar Vervoer 
2020-2025 aan te gaan met de overige concessieverleners (Rijk, de overige 
provincies en vervoerregio’s), de concessiehouders, Nationale Politie  en 
ProRail b.v.; 
2. de portefeuillehouder Mobiliteit te machtigen het convenant te 
ondertekenen; 
3. PS met bijgaande brief te informeren over het convenant. 
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Halfjaarrapportage HOV in 't Gooi - aug 2019-jan 2020 
De provincie Noord-Holland investeert in R-net, een betrouwbaar openbaar-
vervoer-netwerk. Onderdeel van dit netwerk is de hoogwaardige 
openbaarvervoerverbinding  (HOV) in ‘t Gooi tussen Huizen en Hilversum. De 
regio krijgt hierdoor een frequente, snelle en betrouwbare openbaar-vervoer-
verbinding met Amsterdam, Schiphol en Almere. Daarnaast worden binnen het 
project HOV in ’t Gooi maatregelen genomen om het leefklimaat te verbeteren, 
de verkeersveiligheid te vergroten en de natuur van bijvoorbeeld Anna’s Hoeve 
te versterken. Met Provinciale Staten is afgesproken dat zij ieder half jaar een 
voortgangsrapportage ontvangen. 
 

Besluit 
1. De halfjaarlijkse rapportage van het project HOV in ‘t Gooi van augustus 
2019 t/m januari 2020 vast te stellen; 
2. deze halfjaarrapportage door middel van bijgevoegde brief te versturen aan 
de leden van Provinciale Staten. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 13 van M. Deen (PVV) over problemen Taxi 
Centrale Renesse (TCR) 
De heer M. Deen van de PVV heeft vragen gesteld over duidelijkheid inzake 
problemen Taxi Centrale Renesse (TCR). 
 

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: 
R. Fillet                        tel. (06) 1830 6074  10  
M. Hartog                     tel. (06) 4813 9088  1, 2  
M. van den Heuvel        tel. (06) 1860 9412  5, 6, 7, 8, 9  
J. van de Ven   tel. (06) 5284 1171  3, 4 
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683  11, 12, 13  
 
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.  

 
 

https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=noordholland&agendaid=476262e2-7f5b-4aba-bdbb-6c9398de0218&FoundIDs=&year=2020
https://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=NoordHolland&ListId=0d2cd4cf-37ed-4620-92ee-97d01507e23c&ReportId
https://www.officielebekendmakingen.nl/
https://www.officielebekendmakingen.nl/

