Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 8 juni 2021
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Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland en diverse openstellingen
2021

GS hebben besloten om de Uitvoeringsregeling voor

Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) subsidies Noord-Holland te

wijzigen in verband met de verlenging van het programma met twee jaar en
enkele vereenvoudigingen van de regeling. Voor LEADER is ook de Lokale

Ontwikkelingsstrategie (LOS) gewijzigd in verband met de verlenging van het

POP3. GS hebben ook besloten om de volgende onderdelen van POP3 open te
stellen: uitvoering LEADER projecten, verplaatsing glastuinbouwbedrijven,

Samenwerking voor Europese Innovatiepartnerschappen en niet-productieve
investeringen water.

Besluit

1. De Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland te wijzigen conform
bijgaand wijzigingsbesluit;

2. De Lokale ontwikkelingsstrategie Kop van Noord-Holland ‘Kopkracht’ 2020,

vastgesteld door GS op 20 oktober 2020, in te trekken;

3. De Lokale ontwikkelingsstrategie Kop van Noord-Holland ‘Kopkracht’ 2021,

vast te stellen, inclusief de gewijzigde samenstelling van de Lokale Actiegroep
LEADER als adviescommissie voor GS;

4. Het openstellingsbesluit POP3 onderdeel uitvoering van LEADER-projecten
2021 vast te stellen en het subsidieplafond te bepalen op € 1.112.520,00;

5. Het openstellingsbesluit POP3 onderdeel verplaatsing glastuinbouw 2021,
vast te stellen en het subsidieplafond te bepalen op € 3.570.000,00;

6. Het openstellingsbesluit POP3 onderdeel EIP 2021, vast te stellen en het
subsidieplafond te bepalen op € 2.000.000,00;

7. Het openstellingsbesluit POP3 onderdeel niet productieve investeringen
water 2021, vast te stellen en het subsidieplafond te bepalen op €
1.000.000,00;

8. De portefeuillehouder te machtigen voor het doen van aanpassingen;
9. Besluiten 1 en 4 tot en met 7 te publiceren in het provinciaal blad;
10. PS te informeren over voorgaande besluiten via bijgaande brief.
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Jaarverslag interbestuurlijk toezicht 2020

De provincie Noord-Holland maakt jaarlijks de beoordelingsresultaten van het
Interbestuurlijk Toezicht openbaar. Het jaarverslag 2020 en de resultaten van
de beoordelingen van alle gemeenten over 2020 worden op www.noord-

holland.nl/ibt vermeld. Om de beoordelingen van alle gemeenten inzichtelijk te
maken zijn de gegevens ook verwerkt in de interactieve kaart.

1

Besluit

1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2020 over de uitvoering van het

interbestuurlijk toezicht op gemeenten, waterschappen en Wgr-regelingen;
2. Kennis te nemen van de publicatie van de beoordelingsbrieven van de

gemeenten over 2020 op de vier risicodomeinen Financiën, Omgevingsrecht,
Informatiebeheer en Huisvesting verblijfsgerechtigden via de webpagina
www.noord-holland.nl/ibt.

3. Provinciale Staten over het bovenstaande te informeren door middel van
inliggende brief.
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Beantwoording Statenvragen nr. 51 van de heer Smaling (SP) over de gevolgen
van de toekomstvisie recreatieschap Geestmerambacht, visie 2030 parkenlint
tussen stad en dorp, voor BPL, NNN en (weide)vogels

De heer Smaling (SP) heeft vragen gesteld over de gevolgen van de

toekomstvisie recreatieschap Geestmerambacht, visie 2030 parkenlint tussen
stad en dorp, voor BPL, NNN en (weide)vogels.

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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Aanvraag Uitvoeringsprogramma Natuur Noord-Holland 2021-2023

Provincie Noord-Holland heeft een aanvraag gedaan bij het Rijk voor een

bedrag van 44 miljoen euro in het kader van het Uitvoeringsprogramma

Natuur. De maatregelen in dit programma zijn primair gericht op het herstel

van natuur die schade ondervindt van de hoge stikstoflast. Ook is een bedrag

aangevraagd om 30 hectare bos te compenseren dat door kap voor

natuurdoelen verdwijnt of is verdwenen. De periode van uitvoering van dit

programma is tot eind 2023, met een uitloop van 2 jaar voor de uitvoering.

Besluit

1. In te stemmen met de aanvraag Uitvoeringsprogramma Natuur NoordHolland 2021-2023 bij het ministerie van Landbouw, Natuur en

Voedselkwaliteit;

2. De directeur beleid te machtigen de aanvraag Uitvoeringsprogramma Natuur
Noord-Holland 2021-2023 te ondertekenen en eventuele redactionele

wijzigingen aan te brengen;

3. De aanvraag Uitvoeringsprogramma Natuur Noord-Holland 2021-2023 met

bijgaande brief ter bespreking te agenderen op de B agenda van de commissie
Natuur, Landbouw en Gezondheid.
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Ontwerp Natuurbeheerplan 2022
2

Het Natuurbeheerplan bevat de kaders en de natuurdoelen voor de

subsidiëring van het natuurbeheer door de provincie. Met dit besluit wordt het
ontwerp Natuurbeheerplan 2022 ter visie gelegd. De wijzigingen ten opzichte
van het natuurbeheerplan 2020-2021 zijn overlegd met de

belanghebbende(n).

Besluit

1. Het ontwerp-Natuurbeheerplan 2022, waaronder het digitale kaartmateriaal,
vast te stellen;

2. Het ontwerp-Natuurbeheerplan 2022 conform afdeling 3.4 van de Algemene

wet bestuursrecht ter inzage te leggen in de periode van 17 juni mei tot en met
28 juli 2021;

3. Provinciale Staten te informeren door middel van bijgaande brief;

4. Beheerders van (agrarische) natuurterreinen, de natuurcollectieven, de
agrarische collectieven en andere belanghebbende bij het (agrarisch)

natuurbeheer in Noord-Holland, te informeren door middel van bijgaande

brief.
6

Beslissing op bezwaar Dimamed

GS besluiten om het bezwaar van Dimamed B.V. te Zaandam af te wijzen
wegens voorzienbaarheid.

Besluit

1. Dimamed B.V. te Zaandam in haar bezwaar te ontvangen;
2. Het bezwaar ongegrond te verklaren.
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Mandaatregelingen n.a.v. nieuw sturingskader

Binnen de provinciale organisatie is een nieuw sturingskader vastgesteld. Dit
leidt ertoe dat de huidige Organisatieregeling en de mandaatregelingen van
Gedeputeerde Staten en van de commissaris van de Koning en van Human
Resource Management dienen te worden aangepast.

Besluit

Het college en de commissaris van de Koning, ieder voor wat haar of zijn
bevoegdheid betreft, besluiten:

1. De Organisatieregeling Noord-Holland vast te stellen;

2. Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland vast te stellen;

3. Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging commissaris van de Koning
van Noord-Holland vast te stellen;

4. Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Human Resource Management
Noord-Holland vast te stellen.
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Raadsinformatiebrief F1 van Gemeente Zandvoort
3

De gemeente Zandvoort heeft een Raadsinformatiebrief F1 aan haar regionale
partners gestuurd met als doel de partners te informeren over de
voorbereidingen van de Formule 1.

Besluit

1. Kennisnemen van de Raadsinformatiebrief F1 van de gemeente Zandvoort;
2. PS te infomeren door middel van bijgaande brief met als bijlage de
Raadsinformatiebrief van de gemeente Zandvoort.
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Position paper waterrecreatie zuidelijk IJsselmeergebied

Het zuidelijk IJsselmeergebied wordt geraakt door meerdere problemen

tegelijk, zoals te veel waterplanten die gemaaid moeten en het risico dat helder
water troebel water wordt. De problematiek kent meerdere complexe

oorzaken. De provincies Noord-Holland, Flevoland, Utrecht en 16 gemeenten

vragen het Rijk in deze position paper bij elkaar ruim €92 miljoen bij te dragen
aan de financiering van oplossingsmethoden middels een lobby bij de Vaste

Kamercommissie IenW en een zienswijze op het Nationaal Water Programma.

Besluit

1. Kennis te nemen van de position paper waterrecreatie zuidelijk
IJsselmeergebied;

2. PS te informeren met inliggende brief;

3. Individuele leden van de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en

Waterstaat te informeren over de position paper en een lobby in gang te
zetten;

4. De zienswijze op het ontwerp National Water Programma digitaal in te
dienen bij het participatie platform met bijgaande brief.
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Regionale samenwerkingsagenda Provincie Noord-Holland en regio ZuidKennemerland

Om ontwikkelingen in de regio Zuid-Kennemerland op het gebied van

landschap, economie, wonen, duurzaamheid en bereikbaarheid gezamenlijk
mogelijk te maken, gaan provincie Noord-Holland, gemeente Zandvoort,
gemeente Heemstede, gemeente Haarlem en gemeente Bloemendaal

intensiever samenwerken. De gezamenlijke ambities staan in de Regionale

Samenwerkingsagenda (RSA). In de RSA zijn agendapunten opgenomen die

zonder de betrokkenheid van de provincie niet of minder goed van de grond

komen. Deze agenda bevat geen nieuw beleid, maar ligt in het verlengde van
de coalitieakkoorden van de provincie en gemeenten en de regionale

samenwerkingsagenda van Zuid-Kennemerland (Zuid-Kennemeragenda).

Besluit

4

1. In te stemmen met de Regionale Samenwerkingsagenda provincie NoordHolland en de regio Zuid-Kennemerland;

2. Provinciale Staten hierover per brief te informeren;
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Beslissing op bezwaar Den Ouden; aanvraag milieuneutrale wijziging
Den Ouden Groenrecycling B.V. heeft een veranderingsvergunning

aangevraagd. Zij wil meer houtachtig materiaal en minder grasachtig materiaal
verwerken. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft de aanvraag

buiten behandeling gelaten, omdat de aanvraag onvoldoende informatie bevat
over de uitstoot van geur. Den Ouden maakte hier bezwaar tegen. Het college
verklaart het bezwaar ongegrond. De reden is dat het college wil voorkomen

dat de omgeving meer geuroverlast gaat ervaren. Hierin wijkt het college af van
het advies van de Hoor- en adviescommissie.

Besluit

1. Den Ouden Groenrecycling B.V. in haar bezwaar te ontvangen;
2. Het bezwaar ongegrond te verklaren;

3. De bestreden beslissing van 9 januari 2020, nr. 1297631 in stand te laten
en de motivering ervan te verbeteren.
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Beantwoording Statenvragen nr. 50 van mevrouw Vastenhouw (FvD) over De
kap van 500 populieren langs de Westdijk van de Schermer

Mevrouw J. Vastenhouw (Forum voor Democratie) heeft vragen gesteld over de
kap van 500 populieren langs de Westdijk van de Schermer.

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. 52 van mevrouw Alberts en de heer Smaling

(SP) over Het kappen van 500 populieren langs het Noordhollandsch Kanaal en
de N244

Mevrouw R. Alberts (SP) en de heer dr.ir. E.M.A. Smaling (SP) hebben vragen

gesteld over de kap van 500 populieren langs de Westdijk van de Schermer.

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 agenda dagelijks bestuur Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 9
juni 2021

5

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 9 juni 2021.

Besluit

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

bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord d.d. 9 juni 2021;

2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie.
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IPO Bestuur 10 juni 2021

GS bespreken de agenda voor de bestuursvergadering van het Inter Provinciaal
Overleg op 10 juni 2021

Besluit

Kennis te nemen van de agenda IPO Bestuur van 10 juni 2021 en in te
stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotaties.
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Geactualiseerde versie jaarstukken 2020

Het college besluit de geactualiseerde versie van de jaarstukken 2020 ter
besluitvorming toe te zenden aan Provinciale Staten.

Besluit

1. De geactualiseerde versie van de jaarstukken 2020 vast te stellen;
2.

De geactualiseerde versie van de jaarstukken 2020 aan Provinciale
Staten ter besluitvorming toe te zenden.

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
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M. van den Heuvel

tel. (06) 1860 9412

4, 5

M. Hartog
K. Leers

I. de Roo

tel. (06) 4813 9088

tel. (06) 3168 8211

tel. (06) 2223 4882

1, 2, 3
7, 8

13, 14

H. Wijker

tel. (06) 5316 8683

9, 11, 12

J. van Oorsouw

tel. (06) 2946 9605
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L. Kruisinga

tel. (06) 2576 2249
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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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