Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 7 september 2021
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Cluster Energie Strategie N ZKG

Gedeputeerde Staten hebben de Cluster Energie Strategie van het
Noordzeekanaal gebied (CES NZKG) vastgesteld. De CES NZKG geeft een

overzicht van de projecten weer die vanuit het industriële NZKG cluster nodig
zijn om de klimaatdoelen van het klimaatakkoord te halen. Tevens maakt het
inzichtelijk welke energie-infrastructuur nodig is ten behoeve van de

verduurzaming van de industrie. In het Noordzeekanaal gebied heeft het

projectbureau NZKG namens het Bestuursplatform Energietransitie de CES 1.0
NZKG opgesteld. Na de vergadering van het Bestuursplatform Energietransitie
Noordzeekanaalgebied op 9 september over de CES 1.0 zal deze worden
aangeboden aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
Besluit:

1. In te stemmen met de CES 1.0 NZKG als resultaat van het regionale

samenwerkingsproces van industrie, netbeheerders en betrokken overheden in
het Noordzeekanaalgebied. Met als belangrijkste punten:

a. De ambitie van het industriële cluster Noordzeekanaalgebied om 50% CO2reductie in 2030 te

realiseren, en daarmee bij te dragen aan de landelijke opgave voor de Industrie
van CO2-reductie in 2030;

b. Overzicht van de te realiseren energie-infrastructuur projecten (elektriciteit,
waterstof, CCS en warmte/stoom) die randvoorwaardelijk zijn voor de partijen
in het NZKG om deze reductie te kunnen realiseren;

2. In te stemmen met het indienen van de CES 1.0 bij het Ministerie van EZK
ten behoeve van de MIEK-procedure via het
bestuursplatform Energietransitie NZKG;

3. In te stemmen met het nader uitwerken van de in de CES 1.0 genoemde
afzonderlijke projecten en de CES 1.0 als input in te brengen in de
Verstedelijkingsstrategie en het NOVI-traject;

4. Met bijgevoegde brief Provinciale Staten te verzoeken de Cluster Energie

Strategie NZKG te agenderen voor bespreking in de commissie Ruimte, Wonen
en Klimaat.
2

V ergadering Bestuursplatform Energietransitie N ZKG 9 s eptember 2021

Het Bestuursplatform Energietransitie NZKG vergadert op 9 september 2021.
Het college bespreekt de agendapunten ter voorbereiding op deze vergadering.
Besluit:
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1. Kennis te nemen van de vergaderstukken en annotatie van het
bestuursplatform Energietransitie NZKG;

2. In te stemmen met de voorgestelde inbreng zoals verwoord in de annotatie.
3

Wijzigingsplan 2 tracé 150kV k abel Oterleek - De Weel

Het wijzigingsplan 2 tracé 150kV kabel Oterleek - De Weel legt de gewijzigde
ligging van de ondergrondse 150kV kabels vast. Gezien het belang van de
netaanpassing en omdat wordt voldaan aan de wijzigingsregels uit het PIP

Netuitbreiding Kop van Noord-Holland wordt het vastgestelde wijzigingsplan
ter inzage gelegd.
Besluit:

1. Het wijzigingsplan 2 tracé 150 kV kabel Oterleek - De Weel PIP
Netuitbreiding Kop van Noord-Holland vast te stellen en gedurende 6 weken
ter inzage te leggen;

2. De portefeuillehouder te machtigen tot redactionele wijzigingen in de
stukken die ter inzage worden gelegd;

3. PS door middel van een brief te informeren over dit wijzigingsplan 2 tracé
150kV kabel Oterleek - De Weel.
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Motie 50-2021 Incidentele s ubsidie k ruidenrijk Urgenda
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland dragen € 15.000,- bij aan de

crowdfunding actie van Stichting Urgenda voor kruidenrijk grasland. Dit
gebeurt als uitvoering van de motie van Provinciale Staten (M50-2021) die op

17 mei 2021 is aangenomen. De bijdrage zal gebruikt worden door Urgenda

om deelnemende boeren in Noord-Holland korting te geven op de inkoop van

zaadmengsels voor kruidenrijk grasland.
Besluit:

1. Stichting Urgenda een incidentele subsidie van € 15.000,- te verlenen voor
de crowdfunding-actie kruidenrijk grasland;

2. Voor deze incidentele subsidie af te wijken van Aanwijzing 5 arrangement 2
van de Provinciale Verantwoordingssystematiek, welke is vastgelegd in het

besluit van Gedeputeerde Staten houdende regels omtrent aanwijzingen voor
de subsidieverstrekking Noord-Holland;

3. Van het hierboven genoemde besluit Aanwijzing 4 arrangement 1 toe te
passen en het subsidiebedrag van €15.000,- in één keer te verlenen en vast te

stellen;

4. Provinciale Staten voor te stellen motie 50-2021 af te doen middels
bijgevoegde brief aan PS.

5

Programma N atuur, aanvullende s tukken voor c ommissie N LG
Op 8 juni hebben GS ingestemd met de aanvraag voor een

uitvoeringsprogramma in het kader van de Specifieke Uitkering (SPUK)
Programma Natuur. Op 20 september is het onderwerp op de agenda geplaatst
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van de commissievergadering NLG. De aanvraag zelf was nog niet aan PS

gezonden, hetgeen volledigheidshalve nu gebeurt. Ook de beschikking van het
Ministerie van LNV wordt ter informatie meegezonden.
Besluit:

Door middel van bijgaande brief aan Provinciale Staten de definitieve aanvraag
Programma Natuur Noord-Holland 2021-2023 en de beschikking van het

Ministerie van LNV te verzenden, ter voorbereiding op de vergadering van de
Statencommissie NLG van 20 september 2021.
6

Ontwikkelingen asielopvang
Vanwege de toestroom van vooral Afghaanse vluchtelingen dreigt op korte

termijn crisisnoodopvang voor vluchtelingen. Om dit af te wenden hebben de
minister van BZK en de staatssecretaris van J&V alle commissarissen van de
Koning, colleges van GS en burgemeesters bij brief verzocht om op korte
termijn extra locaties voor asielopvang alsmede huisvesting voor

vergunninghouders te realiseren. Het college van GS reageert met de brief aan
Provinciale Staten op dit verzoek van rijkszijde en zegt toe hieraan
medewerking te verlenen.
Besluit:

Bijgaande brief aan Provinciale Staten inzake de huisvesting asielopvang vast te
stellen en met bijlage aan PS te versturen.
7

Proposities voorjaar 2021 noodfonds s ociale infrastructuur

Provinciale Staten hebben op 18 mei 2020 een motie aangenomen om een
noodfonds in te stellen gericht op de culturele en maatschappelijke

organisaties die schade hebben als gevolg van de landelijke maatregelen ter
bestrijding van Covid-19. In 2020 hebben provincie en gemeenten aan 100

culturele instellingen noodsteun verleend. Het restant wordt nu ingezet om 46
culturele instellingen te ondersteunen.
Besluit:

1. Kennis te nemen van de proposities van de gemeenten in de Metropoolregio
Amsterdam (excl. Amsterdam en Flevoland) en de gemeenten in Noord-

Holland Noord die dienen als basis voor de subsidieaanvraag in het kader van
de 2e tranche van het provinciaal noodfonds sociale infrastructuur;

2. Aan 22 gemeenten een incidentele subsidie te verstrekken (zie bijlage 4) om
46 culturele instellingen te ondersteunen die als gevolg van de COVID-19
maatregelen in acute financiële nood zijn gekomen;

3. Aan PS voor te stellen om bij de laatste begrotingswijziging 2021 een
bedrag van € 91.670 beschikbaar te stellen zodat een deel van de

terugvloeiende middelen van de 1e tranche opnieuw ingezet kunnen worden in
de 2e tranche;

4. Aan PS voor te stellen om bij de eerste begrotingswijziging 2022 de
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resterende middelen die terugvloeien van de 1e tranche beschikbaar te houden
voor herstel van de culturele infrastructuur;

5. In afwijking van de Aanwijzingen voor de subsidieverstrekking Provincie

Noord-Holland een voorschot van 100 procent van de verleende subsidies te
verstrekken;

6. Provinciale Staten met bijgaande brief te informeren over de voorgenomen
uitwerking van de tweede tranche van motie 41.
8

Begrotingsneutrale wijzigingen beleidsdoelenraming (07) juli 2021

Gedeputeerde Staten kunnen binnen de door Provinciale Staten vastgestelde
begrotingsprogramma’s middelen toewijzen aan de verschillende

beleidsdoelen. Met dit besluit worden interne wijzigingen hierop administratief
binnen de programmabegroting verwerkt.
Besluit:

1. De begrotingsneutrale wijziging van de beleidsdoelenraming 2021 vast te
stellen;

2. PS met bijgevoegde brief hierover te informeren.
9

Ac tualisatie lijst woningbouwplannen woonakkoord Westfriesland

In november 2020 zijn de provincie en de bestuurlijke regio Westfriesland het
woonakkoord Westfriesland overeengekomen. Beide partijen hebben inmiddels
de bijlage ‘lijst en kaart met woningbouwplannen in het landelijk gebied’
geactualiseerd. Diverse nieuwe plannen zijn toegevoegd en voor enkele

plannen zijn gegevens gewijzigd. Het woonakkoord zelf met de gezamenlijke
woonopgaven met daaraan gekoppeld afspraken en acties is nog actueel.
Besluit:

1. Bijgaande wijzigingsovereenkomst van het woonakkoord Westfriesland

2020-2025 aan te gaan met de colleges van burgemeester en wethouders van
Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Drechterland, Stede Broec en

Enkhuizen waarbij de lijst en kaart met woningbouwplannen in het landelijk
gebied worden vervangen;

2. Bijgevoegde brief aan de regio Westfriesland te zenden.
10

Beantwoording Statenvragen nr. 79 van mevrouw Alberts (SP) over de
ontwikkeling van een toeristisch resort aan de Scheepsbouwersweg in
Landsmeer

Mevrouw R. Alberts (SP) heeft vragen gesteld over de ontwikkeling van een
toeristisch resort aan de Scheepsbouwersweg in Landsmeer.
Besluit:

Het college stelt de antwoorden vast.

De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in
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bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit beschikbaar.
11

Steunverklaring WBI aanvraag Lisserbroek fase 1
De gemeente Haarlemmermeer ontwikkelt bij Lisserbroek een nieuwe

woonwijk. Voor de eerste fase van dit woningbouwplan doet de gemeente een
woningbouwimpuls aanvraag (WBI aanvraag) bij het Rijk om deze

woningbouwlocatie te versnellen. Beleidsmatig staan wij achter deze WBI
aanvraag. Daarom geven wij aan de gemeente Haarlemmermeer een
steunverklaring af voor dit woningbouwplan.
Besluit:

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Haarlemmermeer bijgevoegde steunverklaring af te geven op de WBI
Lisserbroek fase 1.
12

Deel 2 onderzoek CE-Delft m.b.t. Regionaal Mobiliteitsprogramma
Op 18 mei 2021 heeft het college van GS besloten het Regionaal

Mobiliteitsprogramma (RMP) voorlopig vast te stellen. Ook heeft het college
kennisgenomen van deel 1 van het onderzoek van CE-Delft/TNO:

“Effectbepaling duurzame mobiliteit opties”. Gedeputeerde Staten nemen ook
kennis van deel 2 van de rapportage van CE-Delft en TNO, waarin de verwachte

effecten op de CO2-uitstoot van de maatregelen die al lopen en verwacht

worden zijn berekend. Gedeputeerde Staten verzoeken Provinciale Staten dit
onderzoek te betrekken bij de bespreking in de commissie Mobiliteit en
Bereikbaarheid.
Besluit:

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

2. Provinciale Staten via bijgevoegde brief te informeren over deel 2 van de
rapportage van CE Delft/TNO en dit te betrekken bij de bespreking van het
Regionaal Mobiliteitsprogramma Noord-Holland en Flevoland (RMP) in de
commissie Mobiliteit en Bereikbaarheid van 27 september 2021.
13

Wijzigingsbesluit uitvoeringsregeling s ubsidie Spaarpalen
De samenwerkende gemeenten Heerhugowaard en Langedijk, welke per 1

januari 2022 fuseren tot de gemeente Dijk en Waard, hebben gevraagd of de
spaarpaalpilot in Langedijk mag plaatsvinden in plaats van in Heerhugowaard.
Met dit wijzigingsbesluit maakt de provincie mogelijk dat de gemeente

Langedijk subsidie kan aanvragen voor de spaarpaal. Tevens worden zowel de
indieningstermijn voor subsidieaanvragen (naar 14 oktober 2021) als de

uitvoeringstermijn voor plaatsing van de spaarpalen (naar 31 maart 2022)
verlengd.
Besluit:
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De Uitvoeringsregeling subsidie Spaarpalen Noord-Holland 2021 te wijzigen
conform wijzigingsbesluit.

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

6

M. van den Heuvel

tel. (06) 1860 9412

4, 5

K. Leers

tel. (06) 3168 8211

I. de Roo

tel. (06) 2223 4882

tel. (06) 5316 8683

12, 13

L. Kruisinga

tel. (06) 2576 2249

7, 8,

H. Wijker

9, 10, 11
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.

Pagina 6

