Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 19 januari 2021
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Voornemen herbegrenzing NNN

Om de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) te versnellen voert de
provincie een optimalisatie van de begrenzing van het NNN uit. Hierbij is de
begrenzing gecontroleerd op kaartfouten, ecologische betekenis en

realisatieperspectief. Met bijgaand ‘voornemen tot herbegrenzing’ wordt op 28
locaties nieuwe NNN begrensd en tegelijk

op 22 locaties NNN ontgrensd. Zowel de begrenzingen als ontgrenzingen

bedragen circa 150 hectare, waardoor het NNN in omvang gelijk blijft, maar de
ecologische kwaliteit en de

realisatiesnelheid verbeteren.

Besluit

1. Het voornemen te hebben om de begrenzing van het Natuurnetwerk

Nederland te wijzigen en dit voornemen ter bespreking voor te leggen aan de
Statencommissie Natuur, Landschap en Gezondheid;

2. Provinciale Staten te informeren door middel van bijgevoegde brief.
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Beantwoording Statenvragen nr. 126 van de heer Smaling (SP) over de
stikstofemissie van agrarische bedrijven in Noord-Holland

Het Statenlid E.M.A. Smaling (SP) stelt vragen over de stikstofemissie van
agrarische bedrijven in Noord-Holland.

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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Eerste begrotingswijziging 2021

In de provinciale begroting wijzen Provinciale Staten toe voor welke doelen de
provincie haar beschikbare middelen inzet. Deze eerste begrotingswijziging
omvat een bijstelling van de begroting 2021.

Besluit

1. De ontwerp eerste begrotingswijziging 2021 vast te stellen;
2. De Statenvoordracht en het ontwerpbesluit voor de eerste
begrotingswijziging 2021 vast te stellen;

3. De Statenvoordracht eerste begrotingswijziging 2021 inclusief bijlagen aan
Provinciale Staten toe te zenden;

4. De portefeuillehouder financiën te machtigen voor het uitvoeren van
redactionele wijzigingen.
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Ontheffingsverzoek Provinciale Ruimtelijke Verordening vervangen woonschip
Hinderdam 1a Nederhorst den Berg

De gemeente Wijdemeren heeft een verzoek ingediend om ten behoeve van het
verlenen van een omgevingsvergunning voor het vervangen van een woonschip
aan de Hinderdam 1a in Nederhorst den Berg een ontheffing te verlenen van

artikel 5c van de Provinciale Ruimtelijke Verordening. Aangezien het vervangen
van het woonschip in dit geval niet in strijd is met de PRV, is een ontheffing

niet vereist. Het verzoek om ontheffing moet om die reden worden afgewezen.

Besluit

1. Het verzoek van de gemeente Wijdemeren om op grond van artikel 34 PRV
ontheffing te verlenen van de PRV ten behoeve van het vervangen van een
woonschip aan de Hinderdam 1a in Nederhorst den Berg af te wijzen;
2. Provinciale Staten een afschrift van het besluit toe te zenden.
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Vaststellen onderzoeksagenda vervolg Regionaal OV Toekomstbeeld NoordHolland en Flevoland (ROVT)

De provincie Noord-Holland werkt samen met vervoerders en overheden in de

regio aan een sterk netwerk van openbaar vervoer in de provincie. Eind 2019 is
daarom het Regionaal OV Toekomstbeeld 2040 Noord-Holland en Flevoland

(ROVT) vastgesteld. Om een vervolg te geven aan de uitwerking van het

toekomstbeeld heeft de provincie Noord-Holland een onderzoeksagenda tot en
met 2023 opgesteld met onderzoeken naar het regionale hoogwaardig

openbaar vervoer. Deze geven straks inzicht in de te nemen maatregelen die
bijdragen aan de ambities van het ROVT.

Besluit

1. De definitieve conceptonderzoeksagenda vervolg Regionaal OV

Toekomstbeeld 2040 voor de provincie Noord-Holland vast te stellen;

2. De definitieve conceptonderzoeksagenda vervolg Regionaal OV

Toekomstbeeld 2040 voor de provincie Noord-Holland en de Statenvoordracht
door middel van bijgaande brief aan Provinciale Staten te zenden met het
verzoek deze vast te stellen.
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Verkeersveiligheid: jaarverantwoording 2020 en uitvoeringsregelingen 2021
In 2019 ondertekende de provincie het landelijke Strategisch Plan

Verkeersveiligheid 2030. De ambitie is nul verkeersslachtoffers in 2050. In de
jaarverantwoording 2020 staat wat de provincie samen met de Noord-

Hollandse gemeenten heeft gedaan om de verkeersveiligheid te verbeteren. De

provincie heeft in 2020 onder meer ruim 10 miljoen euro subsidie verleend aan
gemeenten en waterschappen om de verkeersveiligheid en fietsbereikbaarheid

te verbeteren. Voor 2021 is bijna 15 miljoen euro subsidie beschikbaar.

Daarvan is 700.000 euro speciaal bedoeld voor het veiliger maken van uitritten
van percelen langs provinciale wegen. En een bedrag van 130.000 euro is
speciaal bedoeld om ouderen te helpen langer veilig te blijven fietsen. De
subsidie kan tussen 1 februari en 1 oktober worden aangevraagd via de
website van de provincie.

Besluit

1. De Jaarverantwoording verkeersveiligheid 2020 vaststellen;

2. De uitvoeringsregelingen ‘Kleine infrastructuur 2021’, ‘Verkeersveilige
uitwegen 2021’ en ‘Doortrappen 2021’ vaststellen;

3. Het subsidieplafond van de genoemde uitvoeringsregelingen vast te stellen
op respectievelijk € 14 miljoen, € 700.000 en € 130.000;

4. De regelingen publiceren in het Provinciaal Blad (bijlagen 4a-c);

5. Provinciale Staten informeren met de Jaarverantwoording verkeersveiligheid
2020 (bijlage 6), het overzicht gesubsidieerde infraprojecten 2020 (bijlage 7)
en de brief aan PS (bijlage 8).
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Beantwoording Statenvragen nr. 118 van mevrouw Van Geffen (VVD) over
subsidies voor duurzaam veilige weginrichting

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

van subsidieaanvragen binnen de Uitvoeringsregeling kleine infrastructuur.

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.
8

Beantwoording Statenvragen nr. 125 van mevrouw mr. C.D.M. Kuiper-Kuijpers
(CDA) inzake de verkeersveiligheid N248

Mevrouw mr. C.D.M. Kuiper-Kuijpers (CDA) heeft vragen gesteld over de
verkeersveiligheid N248.

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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Wob-besluit Volkskrant inzake onderdoorgang N247

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 de onderdoorgang van de N247 bij Broek in Waterland openbaar te maken
door middel van een eerste deelbesluit dat ziet op documenten en
communicatie over de zogenaamde Parallelweg;

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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Verlengen convenant eNoses

Havenbedrijf Amsterdam, de provincie Noord-Holland, de Omgevingsdienst

Noordzeekanaalgebied en de Ondernemersvereniging regio Amsterdam werken
sinds januari 2018 samen binnen het convenant "eNose-netwerk

Noordzeekanaalgebied en Amsterdam-Rijnkanaal 2018–2020". De provincie

besluit het huidige convenant te verlengen tot 1 juli 2021. Hierdoor kan het

nieuwe convenant ingaan op het moment dat het nieuwe leveringscontract voor
het geurmonitorings-netwerk ingaat.

Besluit

1. Het convenant “eNose-netwerk Noordzeekanaalgebied en Amsterdam-

Rijnkanaal 2018–2020” met zes maanden te verlengen van 1 januari 2021–1
juli 2021;

2. Bijgevoegde brief aan de andere deelnemende partijen te sturen over de
verlenging van het convenant;

3. Provinciale Staten per brief te informeren over de verlenging van het
convenant.
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Agenda vergadering IPO Bestuur d.d. 21 januari 2021

GS bespreken de agenda voor de bestuursvergadering van het Inter
Provinciaal Overleg op 21 januari 2021.

Besluit

Kennis te nemen van de agenda IPO van 21 januari en in te stemmen met de
voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotaties.
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Annotatie agenda dagelijks bestuur Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 20
januari 2021

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 20 januari 2021.

Besluit

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

bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord d.d. 20 januari 2021;

2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie.
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Zienswijze PS Kadernota 2022 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Op 14 december 2020 is de Kadernota 2022 van de Omgevingsdienst Noord-

Holland Noord (ODNHN) door het Dagelijks Bestuur verzonden aan de raden en
staten van de deelnemers van de Omgevingsdienst. Provinciale Staten hebben
tot 1 maart 2021 om hun zienswijze kenbaar te maken aan de ODNHN. Na de
commissie vergadering NLG van 15 februari 2021 zal onder voorbehoud van
het definitieve PS besluit de voorlopige zienswijze van de provincie kenbaar
worden gemaakt aan de OD.

Besluit

1. Kennis te nemen van de kadernota 2022 van de Omgevingsdienst NoordHolland Noord (OD NHN);

2. Inliggende voordracht aan Provinciale Staten te zenden opdat Provinciale

Staten in staat worden gesteld hun zienswijze op de kadernota 2022 van de
OD NHN naar voren te brengen.
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Beantwoording brief HAJK registratiesysteem stikstof

Het Hollands Agrarisch Jongeren Kontakt heeft vernomen dat de provincies een
regionaal stikstofregistratiesysteem hebben ingesteld en dat er bestuurlijke
besluiten genomen zullen worden over de inrichting hiervan. Via deze brief

geven zij aandachtspunten mee voor debesluitvorming. Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland sturen een reactie namens alle andere provincies.

Besluit

1. Kennis te nemen van de brief van het Hollands Agrarisch Jongeren Kontakt;
2. Ter beantwoording bijgaande brief te versturen aan Hollands Agrarisch
Jongeren Kontakt.
15

Toekomst Recreatie Midden-Nederland

De provincie is deelnemer in het Plassenschap Loosdrecht dat diverse

recreatieterreinen en fiets- en wandelpaden beheert. De uitvoering en het

beheer en onderhoud gebeurt door Recreatie Midden-Nederland (RMN). In

2019 is gebleken dat RMN een kwetsbare organisatie is, waarop het dagelijks

bestuur van het Plassenschap richtinggevende uitspraken heeft gedaan over
een andere vorm van samenwerking. Hierbij is er geen basis meer voor het

voortbestaan van RMN. Gedeputeerde Staten hebben aangegeven dat zij zich
kunnen vinden in de richtinggevende uitspraken.

Besluit

1. Kennis te nemen van de brief van het Dagelijks Bestuur van het Plassenschap
Loosdrecht d.d. 9 december 2020 en het bijgevoegde memo inzake
‘toekomstige samenwerking recreatieschappen’;

2. Door middel van bijgaande brief aan het Dagelijks Bestuur van het

Plassenschap Loosdrecht als volgt te reageren op de onder 1 genoemde brief:
a. GS kunnen zich vinden in de voorgenomen opheffing van de GR Recreatie

Midden-Nederland en het uitwerken van een samenwerking binnen het

Plassenschap op basis van een centrumconstructie waarbij de gemeente

Wijdemeren als opdrachtnemer zal optreden voor beheer en onderhoud en
toezicht en handhaving van de gebieden;

b. GS kunnen zich vinden in het inwinnen van advies en laten uitvoeren van
verkenningen voor de nieuwe samenwerking;

c. GS verwachten tijdig te worden geïnformeerd over de financiële en juridische

consequenties van de nieuwe samenwerkingsvorm voor de deelnemers van het
Plassenschap en hanteren als randvoorwaarde dat de kosten voor de provincie
Noord-Holland niet zullen stijgen;

3. Provinciale staten hierover te infomeren door middel van bijgaande brief.
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Zienswijzen provincie concept toekomstvisie 2030 Recreatieschap Alkmaarderen Uitgeestermeer

De provincie Noord-Holland is een deelnemer van het Recreatieschap

Alkmaarder- en Uitgeestermeer. Het algemeen bestuur van het recreatieschap

heeft op 2 december 2020 ingestemd met de vrijgave van de conceptvisie en
de toezending ervan aan de participanten voor het indienen van zienswijzen.
Het is van belang dat de provincie haar zienswijzen op de concept visie
kenbaar maakt.

Besluit

1. Bijgaande voordracht en ontwerpbesluit vast te stellen waarbij aan PS wordt

voorgesteld in te stemmen met het concept toekomstvisie 2030 Recreatieschap
Alkmaarder- en Uitgeestermeer en de zienswijzen van de provincie daarop;

2. De voordracht aan PS te sturen door middel van bijgaande brief;

3. De portefeuillehouder te machtigen om het recreatieschap te informeren,
nadat PS hierover hebben besloten.

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

M. van den Heuvel
K. Leers

I. de Roo

H. Wijker

L. Kruisinga

tel. (06) 4813 9088

14, 15, 16

tel. (06) 3168 8211
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tel. (06) 1860 9412

tel. (06) 2223 4882

tel. (06) 5316 8683

tel. (06) 2576 2249

1, 2

11, 12, 13

5, 6, 7, 8, 9, 10

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.

