Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 18 mei 2021
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Motie 149-2020 bescherming bedreigde diersoorten

Als invulling van de motie M149-2020 hebben wij de onderbouwing van de

nieuwe Rode Lijst Zoogdieren bestudeerd, met de vraag of het huidige beleid

en de regelgeving voor soortenbescherming debet zijn aan de geconstateerde

achteruitgang van de populaties hazen en konijnen. De conclusie hieruit is dat

er geen aanleiding is om het beleid ter bescherming van soorten en de daaraan
gerelateerde regelgeving aan te passen. Dit is nader toegelicht in een brief aan
Provinciale Staten.

Besluit

Motie M149-2020, betreffende het onderzoek naar de gevolgen van de nieuwe

rode lijst zoogdieren op het beleid, af te doen middels bijgevoegde brief aan
Provinciale Staten.
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Digitale mogelijkheid indienen ondersteuningsverklaring referendum

In de Referendumverordening Noord-Holland 2018 is bepaald dat verzoeken
tot het houden van een referendum op elektronische wijze kunnen worden

ingediend, indien verzekerd is dat die wijze van indiening van verzoeken geen

afbreuk doet aan de vereisten van toezicht en betrouwbaarheid. Gedeputeerde
Staten dienen hierover een besluit te nemen. Met onderliggend besluit van

Gedeputeerde Staten wordt het digitaal indienen van een referendumverzoek
via een webformulier mogelijk gemaakt. Dit formulier is te vinden op de

website www.noord-holland.nl. Het formulier moet worden ondertekend door

middel van DigiD.

Besluit

1. De op grond van artikel 3 van de Referendumverordening geboden
mogelijkheid om verzoeken tot het houden van een referendum op

elektronische wijze in te dienen open te stellen door middel van bijgaand
besluit;

2. Provinciale Staten met bijgaande brief hierover te informeren.
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Lezing definitieve jaarstukken 2020

In de jaarstukken 2020 legt het college verantwoording af over het gevoerde
beleid en de behaalde output in het jaar 2020. Het college besluit de

jaarstukken 2020 ter besluitvorming toe te zenden aan Provinciale Staten.

Besluit

1. De definitieve jaarstukken 2020 vast te stellen;

2. De statenvoordracht en het ontwerpbesluit vast te stellen;
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3. De definitieve jaarstukken 2020 en de statenvoordracht met bijgaande
aanbiedingsbrief aan Provinciale Staten ter besluitvorming toe te zenden;

4. De portefeuillehouder Financiën te machtigen redactionele aanpassingen
aan te brengen in de stukken.
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Kaderbrief 2022

De kaderbrief vormt het startpunt van de jaarlijkse begrotingscyclus. In deze
brief schetst het college relevante maatschappelijke en economische

ontwikkelingen en doet voorstellen voor de kaders waaraan de begroting moet
voldoen. Nadat PS de kaderbrief hebben vastgesteld werkt het college deze
kaders uit in de begroting 2022 die in november door PS zal worden
behandeld.

Besluit

1. De concept Kaderbrief 2022 vast te stellen;

2. De voordracht en het ontwerpbesluit vast te stellen;

3. De concept Kaderbrief en voordracht met bijgaande brief aan PS aan te
bieden;

4. De portefeuillehouder Financiën te machtigen voor het laten uitvoeren van
aanpassingen naar aanleiding van de behandeling in GS.
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Verklaring van geen bedenkingen voor het windpark aan de Westpoortweg te
Amsterdam

PS wordt gevraagd de verklaring van geen bedenkingen af te geven. De

verklaring van geen bedenkingen (vvgb) dient te worden afgegeven om de
aangevraagde afwijking van het bestemmingsplan ten behoeve van het

plaatsen van een windpark aan de Westpoortweg in Amsterdam mogelijk te
maken.

Besluit

PS te verzoeken de verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het
windpark aan de Westpoortweg te Amsterdam
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Regionale spelregels transformatie vakantieparken NHN

Provincie Noord-Holland maakt het onder voorwaarden mogelijk dat

gemeenten in Noord-Holland Noord vakantieparken zonder perspectief in de
verblijfsrecreatie kunnen omzetten naar tijdelijke of permanente
woongebieden.

Het gaat om vakantieparken in Noord-Holland Noord die geen perspectief

meer hebben als recreatiepark. Voor de transformatie zijn regionale spelregels
opgesteld die belemmeringen in het woon- en verstedelijkingsbeleid

wegnemen. Daartoe is ook een aanvullend artikel in de OntwerpOmgevingsverordening NH2022 opgenomen.
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Besluit

1. De Regionale spelregels transformatie vakantieparken Noord-Holland Noord
vast te stellen;

2. Provinciale Staten te informeren met bijgevoegde brief;

3. Gemeenten in Noord Holland Noord te informeren met bijgevoegde brief.
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Reserveringsaanvraag OV-Fonds stationsgebied Hilversum

De gemeente Hilversum werkt sinds 2017 samen met partners NS, ProRail en
de provincie Noord-Holland aan de integrale ontwikkeling van het

stationsgebied. Deze plannen bevinden zich in een dusdanig vergevorderd

stadium dat de gemeente een aanvraag heeft ingediend voor een reservering
van een bijdrage uit het OV-fonds.

Besluit

1. Het voornemen uit te spreken een bedrag van maximaal € 5.000.000,- euro

beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van knooppunt Hilversum uit het
OV-fonds.

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

3. De gemeente Hilversum middels de brief te informeren over het besluit en
de voorwaarden.

4. PS te informeren over bovengenoemde besluiten.
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Zienswijze begroting 2022 Omgevingsdienst IJmond

De ontwerpbegroting 2022 en de jaarstukken 2020 van de Omgevingsdienst
IJmond worden aan PS toegezonden zodat PS een zienswijze op de stukken
kunnen geven. Aangezien er geen inhoudelijke opmerkingen bij deze
documenten zijn, wordt PS voorgesteld om geen zienswijze te uiten.

Besluit

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 en de jaarstukken 2020 van
de Omgevingsdienst IJmond;

2. Inliggende voordracht vast te stellen en aan Provinciale Staten te zenden
opdat Provinciale Staten in staat worden gesteld een

zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 en de jaarstukken 2020 naar voren te
kunnen brengen.
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Zienswijze begroting 2022 Omgevingsdienst NZKG

De begrotingswijziging 2021, de begroting 2022 en de jaarstukken 2020 van

de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied worden aan PS toegezonden zodat
PS een zienswijze op de stukken kunnen geven. Aangezien er geen

inhoudelijke opmerkingen bij deze documenten zijn, is het voorstel aan PS om
geen zienswijze te uiten.

Besluit
3

1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2021, de ontwerpbegroting

2022 en de jaarstukken 2020 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;
2. Inliggende voordracht vast te stellen en aan Provinciale Staten te zenden
opdat Provinciale Staten in staat worden gesteld een zienswijze op de

begrotingswijziging 2021, de ontwerpbegroting 2022 en de jaarstukken 2020
naar voren te kunnen brengen.
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Vaststellen Regionaal Mobiliteitsprogramma Noord-Holland en Flevoland 2021
De overheden in Noord-Holland en Flevoland willen de CO2-uitstoot door

verkeer drastisch verminderen. Als onderdeel van de uitwerking van het
Nederlandse Klimaatakkoord hebben de provincies Noord-Holland en

Flevoland, de Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam een

Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) opgesteld. Het RMP biedt een overzicht
van mogelijke, geplande en in uitvoering zijnde maatregelen en helpt

gemeenten, provincies en de Vervoerregio bij de keuze van voor hen passende
maatregelen. Daarbij kan gedacht worden aan meer woningen bij

openbaarvervoerknooppunten, een beter fietsnetwerk, thuiswerken en zero-

emissiezones voor vrachtwagens. Ook is in het RMP geregeld hoe de voortgang
wordt bewaakt. Alle regio’s in Nederland werken een dergelijk programma uit.

Besluit

1. Het Regionaal Mobiliteitsprogramma Noord-Holland en Flevoland 2021 vast
te stellen, onder voorbehoud van gelijkluidende besluitvorming door
Gedeputeerde Staten van Flevoland en het Dagelijks Bestuur van de
Vervoerregio Amsterdam;

2. Kennis te nemen van deel 1 van het onderzoek van CE-Delft/TNO:
Effectbepaling duurzame mobiliteit opties;

3. Provinciale Staten via bijgevoegde brief te verzoeken het Regionaal

Mobiliteitsprogramma Noord-Holland en Flevoland in de commissie Mobiliteit

& Bereikbaarheid te bespreken;

4. De colleges van Burgemeester en Wethouders van Noord-Holland via

bijgevoegde brief te informeren over het Regionaal Mobiliteitsprogramma
Noord-Holland en Flevoland.
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Investeringsplan Mainportlogistiek

Knooppunten waar belangrijke transportroutes bij elkaar komen, zoals de
haven van Amsterdam, Greenport Aalsmeer en Schiphol, zijn van groot

economisch belang voor Noord-Holland en staan voor grote opgaven. Om de

logistieke sector te verduurzamen, efficiënter en toekomstbestendiger te

maken, gaan de regionale partners van Amsterdam Logistics investeren in de
mainportlogistiek rond die knooppunten.

Besluit

4

1. Het investeringsplan mainportlogistiek vast te stellen met de tekstuele
wijziging dat de provinciale bijdrage uitkomt op €2,9 miljoen;

2. Een maximum van €2,9 miljoen beschikbaar te stellen voor uitvoering van
het investeringsplan mainportlogistiek;

3. Provinciale Staten via bijgevoegde brief te informeren.
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Vaststellen Uitvoeringsregeling Spaarpalen ter uitvoering van motie
"Spaarpalen voor verkeersveiligheid"

Op 9 november 2020 is de motie 150-2020 “Spaarpalen voor

verkeersveiligheid” (aangenomen door Provinciale Staten. De motie vraagt te

onderzoeken op welke manier de spaarpaal in te zetten is in de strijd tegen de
verkeersslachtoffers door snelheidsovertredingen in de provincie.

Gedeputeerde Staten stellen bij dezen een pilot-subsidieregeling voor

spaarpalen vast, en informeren Provinciale Staten over de stand van zaken.

Besluit

1. De Uitvoeringsregeling subsidie Spaarpalen Noord-Holland 2021 vast te
stellen;

2. Het subsidieplafond voor de regeling vast te stellen op € 90.000,-;

3. De regeling te publiceren in het Provinciaal Blad;

4. Provinciale Staten middels bijgevoegde brief te informeren over

bovengenoemde besluiten, ter uitvoering van de motie 150-2020, en aan

Provinciale Staten voor te stellen de motie hiermee als afgedaan te
beschouwen.
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Actieagenda Actieve Mobiliteit en Regionaal Toekomstbeeld Fiets

Om ons slim, schoon en veilig te verplaatsen, zorgt de provincie ervoor dat

vervoerwijzen waarvoor spierkracht nodig is, zoals fietsen en lopen, een vaste
plek krijgen in de plannen voor de mobiliteit in Noord-Holland. De ambities

van de provincie staan in het concept Actieagenda Actieve Mobiliteit. Ook werkt
de provincie met overheden en maatschappelijke partners aan het concept

Regionaal Fietsnetwerkplan als onderdeel van het Nationaal Toekomstbeeld
Fiets. Alle regio’s in Nederland werken een dergelijk Toekomstbeeld uit.

Besluit

1. Kennis te nemen van de conceptrapporten a) Actieagenda Actieve Mobiliteit,
b) het Regionaal Toekomstbeeld Fiets en c) het Nationaal Toekomstbeeld Fiets
op Hoofdlijnen;

2. Provinciale Staten via bijgevoegde brief te verzoeken de Actieagenda Actieve
Mobiliteit en het Regionaal Toekomstbeeld Fiets in de commissie Mobiliteit &
Bereikbaarheid te bespreken.
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Kadernota 2022 van het IPO

5

Het IPO-bestuur heeft op 22 april de kaderbrief 2022 vastgesteld. De

kaderbrief vormt de basis van de begroting 2022. In de nieuwe P&C cyclus is
afgesproken dat de kaderbrief van het IPO gedeeld wordt met Provinciale
Staten. Zo kunnen zij zich alvast voorbereiden op de behandeling van de

begroting 2022 die later dit jaar door het IPO ter vaststelling wordt voorgelegd
aan de algemene vergadering.

Besluit

1. Kennis te nemen van de vastgestelde kaderbrief 2022 van het
Interprovinciaal Overleg;

2. De kaderbrief 2022 met bijgevoegde brief te delen met Provinciale Staten.
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Zienswijze 1ste begrotingswijziging 2021, ontwerpbegroting 2022,
Jaarstukken 2020 en resultaatbestemming 2020 van de OD NHN

De 1ste begrotingswijziging 2021, de ontwerpbegroting 2022, de jaarstukken
2020 en de resultaatbestemming 2020 van de Omgevingsdienst Noord-

Holland Noord worden aan Provinciale Staten toegezonden zodat Provinciale
Staten een zienswijze op de stukken kunnen geven.

Besluit

1. Kennis te nemen van de 1ste begrotingswijziging 2021, de

ontwerpbegroting 2022, de jaarstukken 2020 en de resultaatbestemming 2020
van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord;

2. Inliggende voordracht vast te stellen en aan de Provinciale Staten te zenden
opdat Provinciale Staten in staat worden gesteld hun zienswijze op 1ste

begrotingswijziging 2021, de ontwerpbegroting 2022, de jaarstukken 2020 en
de resultaatbestemming 2020 naar voren te brengen.
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Zienswijze Provinciale Staten op 1ste begrotingswijziging 2021,

ontwerpbegroting 2022 en de voorlopige jaarstukken 2020 van de OFGV
Het dagelijks bestuur van OFGV heeft de begroting 2022, de 1e

begrotingswijziging 2021 en de voorlopige jaarstukken 2020 aan de raden en
Staten van haar deelnemers toegezonden, zodat deze een zienswijze op de
stukken kunnen geven.

Provinciale Staten kunnen een zienswijze naar voren brengen op de

ontwerpbegroting 2022 en de 1e begrotingswijziging 2021. De jaarrekening
2020 is ter informatie toegezonden.

Besluit

1. Kennis te nemen van de 1ste begrotingswijziging 2021, de

ontwerpbegroting 2022 en de voorlopige jaarstukken 2020 van de
Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek (OFGV);

2. Inliggende voordracht vast te stellen en aan de Provinciale Staten te zenden
opdat zij in staat worden gesteld hun zienswijze op de 1ste
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begrotingswijziging 2021, de ontwerpbegroting 2022 en de voorlopige
jaarstukken 2020 naar voren te brengen.
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Vergadering IPO Bestuur 20 mei 2021

GS bespreken de agenda voor de bestuursvergadering van het Inter Provinciaal
Overleg op 20 mei 2021

Besluit

Kennis te nemen van de agenda IPO Bestuur van 20 mei 2021 en in te stemmen
met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotaties
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Nieuw voorbereidingsbesluit Netuitbreiding 150kV Beverwijk-Oterleek

Besluit

1. Bijgaande voordracht vast te stellen en deze aan PS toe te zenden, waarbij

aan PS wordt voorgesteld het voorbereidingsbesluit (bestaande uit besluit en
verbeelding) vast te stellen;

2. De portefeuillehouder te machtigen om redactionele wijzigingen aan te
brengen in bovengenoemde stukken.
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Beantwoording Statenvragen nr. 35 van mevrouw Van Andel (CDA) over
draagvlakonderzoek voor de bouw van windturbines

Namens de fractie van de CDA zijn schriftelijke vragen gesteld over
draagvlakonderzoek voor de bouw van windturbines.

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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Annotatie Algemeen Bestuur recreatieschap Groen Gebied Amstelland op 20
mei 2021

Provincie Noord-Holland is een deelnemer van het Recreatieschap Groengebied
Amstelland. De provincie heeft zitting in het Algemeen Bestuur van dit
recreatieschap.

Besluit

Kennis te nemen van de agenda van het algemeen bestuur van Recreatieschap
Groen Gebied Amstelland op 20 mei 2021 en in te stemmen met de
voorgestelde inbreng zoals verwoord in de annotatie.
21

Annotatie voor Algemeen Bestuur Spaarnwoude op 20 mei 2021

7

Provincie Noord-Holland is een deelnemer van het Recreatieschap

Spaarnwoude. De provincie neemt deel aan zowel het Dagelijks als Algemeen
Bestuur van dit recreatieschap.

Besluit

Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het algemeen bestuur
van Recreatieschap Spaarnwoude op 20 mei 2021 en in te stemmen met de
voorgestelde inbreng zoals verwoord in de annotatie.
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Annotatie voor extra Algemeen Bestuur Recreatieschap Alkmaarder- en
Uitgeestermeer op 19 mei 2021

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

en Uitgeestermeer (RAUM). De provincie neemt deel aan zowel het Dagelijks
Bestuur als het Algemeen Bestuur van dit recreatieschap.

Besluit

Kennis te nemen van de agenda van de extra vergadering van het algemeen

bestuur van Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) op 19 mei

2021 en in te stemmen met de voorgestelde inbreng zoals verwoord in de
annotatie.
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Mid-term evaluatie Innovatiefonds Noord-Holland

Het Innovatiefonds Noord-Holland is in 2018 opgericht door de Provincie

Noord-Holland, UvA-HvA-AMC Ventures Holding en Sanquin. Dit publiek-

private fonds is nu ruim 2 jaar operationeel. Bij de oprichting van het fonds
werd het fondsvermogen opgesplitst in twee delen. Omdat fondsdeel 1

grotendeels is uitgezet, heeft het fonds een evaluatie laten uitvoeren. De

resultaten van deze evaluatie zijn positief: de aandeelhouders waarderen de
samenwerking en het fonds opereert doeltreffend en efficiënt.

Besluit

1. Kennis te nemen van de mid-term evaluatie van fondsdeel I van het
Innovatiefonds Noord-Holland;

2. Provinciale Staten hierover te informeren per brief.
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Provinciale deelname in Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM)

De provincie heeft het voornemen om samen met Noord-Hollandse gemeenten

en het ministerie van EZK een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) op
te richten. Met deze ROM willen overheden werken aan de transitieopgaven in
de economie en een duurzaam herstel uit de coronacrisis bevorderen. De

intentie hierbij is om een provinciale deelname in de ROM aan te gaan van € 40
miljoen. Met dit besluit worden Provinciale Staten in staat gesteld wensen en
bedenkingen op het voorgenomen besluit naar voren te brengen.

Besluit
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1. Voornemens te zijn tot het aangaan van een deelneming in een Regionale

Ontwikkelingsmaatschappij, ROM Regio b.v., met een aandelenkapitaal van €
40 miljoen;

2. De voordracht vast te stellen en aan Provinciale Staten te zenden opdat
Provinciale Staten in staat worden gesteld wensen en bedenkingen op het
voorgenomen besluit naar voren te brengen;

3. De portefeuillehouder te machtigen voor kleine redactionele aanpassingen.
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Beantwoording Statenvragen nr. 37 van mevrouw Koning-Hoeve (CDA) en de
heer Smaling (SP) over Geitenhouderij Weesp

SP en CDA hebben vragen gesteld over de inzet van Gedeputeerde Staten met
betrekking tot een geitenhouderij in Weesp.

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

2

M. van den Heuvel

tel. (06) 1860 9412

1

M. Hartog
K. Leers

I. de Roo

H. Wijker

L. Kruisinga
J. Oorsouw

tel. (06) 4813 9088
tel. (06) 3168 8211

tel. (06) 2223 4882

tel. (06) 5316 8683

tel. (06) 2576 2249
tel. (06) 2946 9605

20, 21, 22, 23, 24, 25
5, 6, 7

14, 15, 16, 17, 18, 19

10, 11, 12, 13

3, 4
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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