Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 8 september 2020
1

Versterking 5 waterkerende kunstwerken, coordinatie uitvoeringsbesluiten
conform Waterwet

Gedeputeerde Staten coordineren de voorbereiding van de uitvoeringsbesluiten
voor de versterkingen van de Sassluis in Enkhuizen, de Spuisluis Oostoever in
Den Helder en de Horn-, Noorder- en Zuidersluis in Schardam. Deze

coordinatie bevordert een spoedige en eenvoudige besluitvorming. De

procedure zorgt ervoor dat de voorbereiding van alle besluiten ter uitvoering

van de versterkingen van deze sluizen, inclusief de projectplannen zelf, parallel
loopt en dat eventuele beroepen tegen deze besluiten gelijktijdig en binnen
zes maanden worden behandeld bij de Raad van State.

Besluit

1. Op grond van artikel 5.8 Waterwet de voorbereiding van de

uitvoeringsbesluiten voor de versterkingen Sassluis in Enkhuizen, Spuisluis

Oostoever in Den Helder en Hornsluis, Noorder- en Zuidersluis in Schardam te

coördineren;

2. De betrokken bestuursorganen hiervan middels inliggende brieven in kennis
te stellen;

3. De directeur Beleid te machtigen om genoemde data in deze brieven aan te
passen, indien er vertraging optreedt bij de aanlevering van de noodzakelijke

documenten door het hoogheemraadschap of door andere bevoegde gezagen;
4. Door middel van bijgaande brief PS te informeren over het besluit.
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Ontwerpagenda Wadden 2050

De Agenda voor het Waddengebied 2050 dient als opvolger van de

Structuurvisie (Planologische Kern Beslissing) Waddenzee. Als binnenkort de

Omgevingswet in werking treedt, stelt het Rijk geen aparte (rijks)structuurvisie
meer op voor de Waddenzee. Het College, gehoord hebbende de staten
commissie Natuur, Landschap en Gezondheid,

complimenteert de Minister van Infrastructuur en Waterstaat met de ontwerp-

Agenda Waddengebied 2050 en brengt een aantal punten onder haar aandacht.

Besluit

1. De Minister van I&W te complimenteren met de ontwerp-Agenda voor het
Waddengebied 2050 en aan te kondigen in te willen stemmen met de

ondertekening van de instemmingsverklaring, voorzien op 18 november 2020;
2. De Minister te wijzen op een aantal aandachtspunten ten aanzien van de
Agenda zelf, en ten aanzien van de aanzet tot een Uitvoeringsprogramma;

3. Daartoe in te stemmen met de inhoud van bijgaande conceptbrief aan de
Minister van I&W;
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4. PS middels bijgevoegde brief te verzoeken de conceptbrief aan de Minister

van I&W samen met de concept Waddenagenda ter bespreking op de B-agenda

van de commissie NLG van 21 september te plaatsen.
3

Beantwoording Statenvragen nr. 87 van de heren Kanik en Vink (D66) over de
(on)wenselijkheid van de uitleglocatie Zuidoostbeemster II

De heer E.B. Kanik en de heer B.L. Vink (D66) hebben vragen gesteld over de
(on)wenselijkheid van de uitleglocatie Zuidoostbeemster II (ZOBII).

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.
4

Beantwoording Statenvragen nr. 93 van de heer Klein (ChristenUnie) over de

aanvraag vergunning bouwplan appartementencomplex in NNN-gebied nabij
Driftweg Naarden

De heer dr. M.C.A. Klein (ChristenUnie) heeft vragen gesteld over de aanvraag
vergunning bouwplan appartementencomplex in NNN-gebied nabij Driftweg

Huizen.

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.
5

WOB besluit Voorland Stichtse Brug te Blaricum

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 in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur gevraagde informatie
over Voorland Stichtse Brug te Blaricum; gedeeltelijk openbaar te maken en
gedeeltelijk te weigeren;

2. Verzoeker door middel van bijgevoegd besluit hierover te informeren;
3. De openbare documenten te publiceren op de website www.noordholland.nl/wob;

4. PS hierover te informeren door middel van bijgevoegde brief.
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Voorstel afdoening motie M30-2019 OV-frequentie Oostzaan en Landsmeer
In Zaanstreek-Waterland is de Vervoerregio Amsterdam (VRA) de

opdrachtgever voor het openbaar vervoer. Op 8 juli 2019 hebben Provinciale

Staten GS gevraagd om een zienswijze in te dienen op het ontwerp Programma
van Eisen (PvE) van de OV-concessie Zaanstreek-Waterland, en de VRA te

verzoeken om de minimale frequentie van de buslijnen naar Oostzaan en

Landsmeer gelijk te stellen aan de verbindende buslijnen. Mede als gevolg van
onze zienswijze is het definitieve PvE aangepast. Inmiddels heeft de VRA,
vanwege de coronacrisis, deze aanbesteding stopgezet.

Besluit

Provinciale Staten door middel van bijgaande brief te verzoeken om motie
M30-2019 OV-frequentie Oostzaan en Landsmeer d.d. 8 juli 2019 als

afgedaan te beschouwen.
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Uitvoeringsregeling Gezonde Leefomgeving

De provincie Noord-Holland trekt € 13,2 miljoen uit om een gezondere

leefomgeving te stimuleren. Het grootste deel van dat bedrag komt in een

uitvoeringsregeling beschikbaar voor bijdragen aan initiatieven van derden.

Daarvoor is in concept een uitvoeringsregeling opgesteld. GS vragen PS hun
overwegingen mee te geven om in de definitieve uitvoeringsregeling te
verwerken. Die wordt later dit jaar vast- en opengesteld.

Besluit

1. De concept-uitvoeringsregeling van het Programma Gezonde Leefomgeving
vast te stellen;

2. De concept-uitvoeringsregeling ter bespreking aan te bieden aan de PScommissie NLG middels bijgaande brief.
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Annotatie vergadering algemeen bestuur OD NZKG 9 september 2020

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) voert namens de
provincie Noord-Holland diverse taken uit op het gebied van

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 algemeen bestuur van de OD NZKG
op 9 september 2020.

Besluit

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

bestuur van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied d.d. 9 september 2020;
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie.
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Beantwoording Statenvragen nr. 95 van mevrouw Van Geffen (VVD) over

provinciaal beleid vanwege het toenemend aantal 70-plusser dat op de fiets
om het leven komt

Mevrouw drs. G.H. van Geffen (VVD) heeft vragen gesteld over provinciaal

beleid vanwege het toenemend aantal 70-plussers dat op de fiets om het leven

komt.

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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Noord-Hollands Actieprogramma Klimaat

In het coalitieakkoord Duurzaam Doorpakken! is klimaat een belangrijk thema.
In het Noord-Hollands Actieprogramma Klimaat (APK) worden de provinciale

klimaatacties uitgewerkt. De acties betreffen de energie-infrastructuur,

duurzame elektriciteitsopwekking, de gebouwde omgeving, de industrie,
mobiliteit, landbouw en landgebruik, en de verduurzaming van de eigen

organisatie. Het Actieprogramma laat in de volle breedte zien wat de provincie
deze collegeperiode doet om in 2030 te komen tot 49 procent minder CO2-

uitstoot.

Besluit

1. Het Noord-Hollands Actieprogramma Klimaat vast te stellen;

2. Dit Actieprogramma door middel van bijgaande brief ter bespreking aan PS
aan te bieden;

3. PS te verzoeken Moties M68/11-11-2019, M103/18-11-2019, M106/18-

11-2019, M107/18-11-2019, M111/18-11-2019, M69/11-11-2019,

M45/30-9-2019 en M46/30-09-2019 als afgedaan te beschouwen.
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Annotatie IPO tweedaagse keuzemenu IPO-begroting 2021

Het bestuur van het Interprovinciaal Overleg heeft woensdag 9 september en

donderdag 10 september een tweedaagse bijeenkomst waar de IPO-begroting

2021 wordt besproken. Om op voorhand een goed beeld te geven van de

keuzes die gemaakt kunnen worden heeft het IPO een keuzemenu opgesteld.
Hierdoor is inzichtelijk gemaakt welke uitgaven er zijn per

begrotingsonderwerp en de onderliggende beleidsopgaven. Aan het IPO-

bestuur wordt gevraagd een keuze te maken m.b.t. de inzet van het IPO voor
2021 op de genoemde beleidsopgaven.

Besluit

1. Kennis te nemen van het door het IPO opgestelde keuzemenu voor de IPObegroting 2021 die besproken zal worden tijdens de IPO tweedaagse van 9
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september 2021;

2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie.
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Verruiming voorwaarden evenementensponsoring 2020-2021

Veel evenementen hebben te maken met extra maatregelen ter bestrijding van

verspreiding van het COVID-19 virus. Dit brengt extra kosten met zich mee en
tegelijkertijd vallen soms inkomsten weg. Daarom wil de provincie Noord-

Holland tot 1 juni 2021 meer evenementen eenmalig sponsoren, hiervoor is
een budget beschikbaar van € 300.000,-.

Besluit

1. De uitgangspunten voor evenementensponsoring 2020-2023 tot 1 juni
2021 te verruimen;

2. PS te informeren door middel van bijgaande brief.
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Advies initiatiefvoorstel Forum voor Democratie (FvD) tot wijziging van de
Referendumverordening

GS adviseren inzake een initiatiefvoorstel van de FvD-fractie om de

Referendumverordening niet aan te passen. De voorstellen hebben onder

andere betrekking op verlaging van de huidige uitkomstdrempel en de drempel
voor een inleidend verzoek en op verlenging van de indieningstermijn voor een
kennisgeving van een referendumverzoek.

Besluit

1. Kennis te nemen van bijgaand initiatiefvoorstel van FvD tot wijziging van de
Referendumverordening Noord-Holland 2018 en het verzoek om daarover te
adviseren;

2. Over het initiatiefvoorstel advies uit te brengen door middel van bijgaande
brief aan PS.
14

Beantwoording Statenvragen nr. 94 van de statenleden Hollebeek en Kostic
(PvdD) over weidedieren in de hitte zonder enige beschutting

De Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld over gebrek aan beschutting voor
dieren in de wei, naar aanleiding van een steekproef die op 31 juli 2020 is

uitgevoerd door Wakker Dier, waaruit bleek dat bijna driekwart van de schapen
in de wei geen toegang tot schaduw heeft.

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.
15

Informeren PS over stand van zaken stikstofdossier
5

Gezien het belang van de voortgang in het stikstofdossier is afgesproken PS

regelmatig te informeren over de stand van zaken. Bijgevoegde brief bevat de
stand van zaken van begin september 2020.

Besluit

PS actief over de stand van zaken in het stikstofdossier te informeren d.m.v.
bijgaande brief
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Informeren PS inzake toekenning impulsgelden Bodemdaling

Bodemdaling is een probleem in veel veenweideprovincies, waaronder NoordHolland. De minister van LNV stelt middelen beschikbaar om de bodemdaling
tegen te gaan. Hierover worden Provinciale Staten geïnformeerd. De Noord-

Hollandse aanpak van de bodemdaling loopt gelijk op met andere doelen in het

landelijk gebied, zoals NNN-realisatie en de stikstofaanpak.

Besluit

1. Kennis te nemen van de toekenning door de minister van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit van de Impulsgelden bodemdaling;

2. Met bijgaande brief PS te informeren.
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Vaststelling Natura 2000-beheerplan Naardermeer

Het Naardermeer is aangewezen als Natura 2000-gebied, waarvoor de

provincie Noord-Holland een beheerplan moet vaststellen. Het doel van het

plan is de beschermde natuur te behouden en ontwikkelen om zo te voldoen
aan de instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied. Het ontwerp

beheerplan heeft in voorjaar 2019 ter visie gelegen. Nu de financiering van de
maatregelen voor Inrichtingsplan Schil Naardermeer rond is, worden de

zienswijzen beantwoord en het beheerplan vastgesteld. In dit beheerplan zijn

ook wijzigingen in wet-, regelgeving en beleid, en de meest recente inzichten
uit de jurisprudentie verwerkt.

Besluit

1. De Nota van Antwoord over de ingediende zienswijzen en ambtshalve

wijzigingen op het ontwerp Natura 2000-beheerplan Naardermeer vast te

stellen;

2. Op grond van artikel 2.3 van de Wet natuurbescherming het Natura 2000beheerplan Naardermeer 2020-2026 vast te stellen;

3. Provinciale Staten met bijgaande brief te informeren over dit besluit.

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:
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M. Hartog

tel. (06) 4813 9088

12, 13, 14

tel. (06) 2223 4882

10, 11

M. van den Heuvel

tel. (06) 1860 9412

E. Andoetoe

tel. (06) 1859 2193

I. de Roo

H. Wijker

tel. (06) 5316 8683

15, 16, 17

1, 2, 3, 4, 5
6, 7, 8, 9

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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