Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 25 januari 2022
1

Tussentijdse evaluatie beheerautoriteit Waddenzee

De beheerautoriteit Waddenzee heeft de opdracht om de natuurkwaliteit van de
Waddenzee te verbeteren. Zij doet dit in opdracht van de ministeries van

Infrastructuur en Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de
drie Waddenprovincies.
Besluit:

1. Kennis te nemen van de tussentijdse evaluatie over de beheerautoriteit
Waddenzee;

2. Bijgaande informerende brief over de tussentijdse evaluatie over de
beheerautoriteit Waddenzee te versturen aan Provinciale Staten.
2

NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit)
monitoringsrapportage 2021

De NSL Monitoringsrapportage 2021 brengt de Nederlandse luchtkwaliteit in
kaart, met name bij wegen, grootschalige industrie en veehouderijen. De

luchtkwaliteit in Noord-Holland is vorig jaar verder verbeterd, blijkt uit het

rapport. In vrijwel heel Nederland lagen de concentraties stikstofdioxide en

fijnstof onder de Europese grenswaarden en zijn minder mensen blootgesteld
aan hoge concentraties stikstofdioxide en fijnstof. Een deel van dit effect is

waarschijnlijk te wijten aan de coronamaatregelen in 2020. De verwachting is
wel dat de luchtkwaliteit de komende jaren verder verbetert doordat verkeer,
industrie en veehouderijen minder stikstofdioxide en fijnstof uitstoten.
Besluit:

1. Kennis te nemen van de resultaten van NSL Monitoringsronde 2021;

2. Provinciale Staten te informeren over de resultaten door middel van de
bijgevoegde brief.
3

Resultaten evaluatie project renovatie Leeghwaterbrug

Op 30 maart 2020 kon het autoverkeer na bijna drie jaar werkzaamheden weer

van de volledige Leeghwaterbrug gebruik maken. De werkzaamheden aan deze
brug in de drukke N242 bij Alkmaar duurden jaren langer dan gepland en de

aanvankelijke begroting van 6,8 miljoen liep op tot ruim 22 miljoen euro. Een
te krap startbudget, gebrek aan vertrouwen tussen provincie en aannemer en

een veel slechtere staat van één van de brugdelen zijn belangrijke oorzaken, zo
blijkt uit de evaluatie van het project.
Besluit:

Kennis te nemen van het Rapport “Procesevaluatie Leeghwaterbrug” en deze
met bijgevoegde brief ter informatie aan te bieden aan Provinciale Staten.
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Annotatie agenda Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
d.d. 28 januari 2022

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 als algemeen bestuur van de
OD NZKG. Het college bespreekt de agendapunten ter voorbereiding van de
vergadering van het dagelijks bestuur van de OD NZKG op 28 januari 2022.
Besluit:

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

bestuur van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied d.d. 28 januari 2022;

2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie.
5

Voortgangsrapportage Actieprogramma Klimaat

In 2020 is het Actieprogramma Klimaat 2020-2023 vastgesteld door

Gedeputeerde Staten. Het Actieprogramma Klimaat geeft een samenhangende
pakket aan klimaatmaatregelen, dat zal bijdragen aan de reductie van CO2 in

Noord-Holland. Hierbij is een doorkijk gegeven naar 2030, het peiljaar waarin
de CO2-uitstoot landelijk met 49 procent gereduceerd moet zijn. Deze acties

zijn gegroepeerd conform de vijf thema’s van het Klimaatakkoord: duurzame
elektriciteitsopwekking, gebouwde omgeving, industrie, landbouw &

landgebruik en mobiliteit. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de energieinfrastructuur en het verduurzamen van de eigen organisatie. Het

Actieprogramma Klimaat is daarmee de routekaart op weg naar een

klimaatneutraal Noord-Holland. Middels deze rapportage wordt een voortgang
weergegeven van de acties het actieprogramma. Daarnaast wordt een voorstel
gedaan over de nadere aanpak en uitwerking van de gewijzigde Europese

doelstelling om de CO2 reductie te verhogen van 49 procent naar 55 procent,
met een nationaal streefdoel van 60 procent.
Besluit:

1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage Actieprogramma Klimaat en
Provinciale Staten hierover te informeren;

2. In te stemmen met het voorstel over de nadere aanpak van de uitwerking
van de ambities met betrekking tot “Fit for 55%” voor de provincie Noord

Holland (weergegeven in het bijgevoegde memo “Verkenning gevolgen 55%
reductiedoel en Fit for 55”);

3. De voortgangsrapportage en het memo met het voorstel over de nadere

aanpak ter bespreking te agenderen voor de RWK commissievergadering van
10 februari 2022.
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Uitvoeringsregeling subsidie zonne-energieleverende parkeerterreinen

In het coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken!’ heeft het college de ambitie

geformuleerd om de capaciteit van parkeervoorzieningen te benutten voor het

opwekken van zonne-energie. Daarnaast is in de Regionale Energiestrategieën

1.0 van NHN en NHZ de ambitie geformuleerd om richting 2030 voor 177 GWh

aan extra zonne-energie op te wekken boven parkeerplaatsen. Met de subsidie

zonne-energieleverende parkeerterreinen Noord-Holland 2022 wil de provincie

meer zonne-energieleverende parkeerterreinen in Noord-Holland mogelijk
maken.
Besluit:

1. De uitvoeringsregeling subsidie zonne-energieleverende parkeerterreinen
Noord-Holland 2022 vast te stellen;

2. Het bijbehorende subsidieplafond voor 2022 van €750.000,- vast te stellen;

3. PS met bijgaande brief te informeren over de subsidieregeling.
7

Beantwoording Statenvragen nr. 120 van de heer Hoogervorst (SP) over de
stand van zaken van het invoeren van de Omgevingswet

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben antwoord gegeven op vragen

van dhr. W. Hoogervorst (SP) over de stand van zaken rond de invoering van de
Omgevingswet.
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. 127 van mevrouw De Vries (PvdA) over
geothermie én veilig drinkwater

Beantwoording Statenvragen van mw. A.T.B. de Vries (PvdA) over geothermie
natuurlijk én veilig drinkwater.
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.
9

Beantwoording Statenvragen nr. 130 van de heer Van Gilse en mevrouw
Kaamer van Hoegee (VVD) over regeerakkoord en energietransitie

Beantwoording Statenvragen van dhr. J.P.H.M. van Gilse en mw. ing. J.F.L.
Kaamer van Hoegee (VVD) over Regeerakkoord en energietransitie.
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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.

10

Subsidies ROM InWest Regio BV

In oktober 2021 is de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) ‘InWest

Regio BV’ opgericht. De provincie is aandeelhouder. Voor de oprichting van de
ROM zijn aanloopkosten begroot in de Kaderbrief 2022. De subsidies in dit
besluit zijn de nadere invulling van deze aanloopkosten.
Besluit:

1. Aan de regionale ontwikkelingsmaatschappij InWest Regio BV een

incidentele subsidie van € 345.100,- te verstrekken als tegemoetkoming in de

exploitatiebijdrage van de gemeenten in Noord-Holland Noord voor 2022 en
2023;

2. Aan InWest Regio BV een incidentele subsidie van € 50.000,- te verstrekken
ten behoeve van een bijdrage aan de huisvestingskosten.
11

Motie 93-2021 aangaande ROM InWest & Biodiversiteit

GS informeren PS over de motie die gaat over het belang van aandacht voor
biodiversiteit binnen de kaders en investeringen van de ROM InWest. GS

zeggen toe dit onderwerp onder de aandacht te brengen bij de directeur en de
Raad van Commissarissen.
Besluit:

1. Provinciale Staten te informeren over de uitwerking van motie 93-2021
inzake biodiversiteit en het investeringsreglement ROM InWest;

2. Provinciale Staten te verzoeken de motie als afgedaan te beschouwen.
12

Uitvoeringsregeling Revitalisering Verblijfsrecreatie 2022

Na vaststelling van het Herstructurering en intelligent ruimtegebruik

bedrijventerreinen programma (HIRB+ programma) is besloten om de

Uitvoeringsregeling Revitalisering Verblijfsrecreatie in 2022 opnieuw open te
stellen.
Besluit:

1. Als gevolg van de uitwerking van het HIRB+ 2020-2023 programma de
Uitvoeringsregeling Revitalisering Verblijfsrecreatie 2022 vast te stellen;
2. Het subsidieplafond voor de HIRB+ Uitvoeringsregeling Revitalisering
Verblijfsrecreatie 2022 vast te stellen op € 100.000;
3. Dit besluit te publiceren in het provinciaal blad;

4. Provinciale Staten te informeren via bijgevoegde brief.
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Uitwerking van Voordracht 65 -2021 inzake bedrijfsopvolging in de agrarische
sector.

Op 25 november 2021 hebben Provinciale Staten opgeroepen om een

grondmarktonderzoek te starten en te verkennen welke ondersteuning jonge

bedrijfsopvolgers en starters nodig hebben. In een brief lichten Gedeputeerde
Staten de uitwerking toe.
Besluit:

Provinciale Staten met bijgaande brief te informeren over de uitwerking van
Voordracht 65 -2021 inzake bedrijfsopvolging in de agrarische sector.
14

Prioritaire herbegrenzingen

Het voorstel tot grenswijzigingen in het Natuurnetwerk Nederland worden dit

voorjaar ter besluitvorming voorgelegd aan GS. Dit gebeurt in de halfjaarlijkse
ronde wijziging werkingsgebieden van de Omgevingsverordening Noord-

Holland. Vooruitlopend hierop geven GS nu al aan positief te staan tegenover

de voorliggende herbegrenzingsvoorstellen om te komen tot afronding van het
Natuurnetwerk. Hiervoor heeft onder meer op woensdag 19 januari jl. een
werkbezoek plaatsgevonden bij een aantal bollenteeltbedrijven in Zuid-

Kennemerland. Om grondeigenaren niet langer in onzekerheid te houden
spreken GS nu het voornemen uit deze percelen uit het Natuurnetwerk te

halen. Het definitieve besluit door GS over de herbegrenzingen wordt eind juni
verwacht.
Besluit:

1. De bijgevoegde wijzigingen van de begrenzing van het Natuurnetwerk

Nederland mee te nemen in de 1e ronde 2022 wijziging werkingsgebieden
Omgevingsverordening Noord–Holland 2020 respectievelijk
Omgevingsverordening Noord–Holland 2022;

2. Provinciale Staten te informeren met bijgevoegde brief.

15

Beantwoording Statenvragen nr. 129 van mevrouw Koning-Hoeve (CDA) over
stikstofuitstoot Schiphol

Het Statenlid mevrouw W. Koning-Hoeve (CDA) stelt vragen over

Stikstofuitstoot Schiphol.
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. 122 van de Statenleden Kostić en Zoon (Partij
voor de Dieren) over handhavingsverzoek Wet natuurbescherming staand
wantvissen bij IJmuiden

Statenleden I. Kostić en F.A.S. Zoon (PvdD) stellen vragen over het

handhavingsverzoek Wet natuurbescherming ten aanzien van staand
wantvissen bij IJmuiden.
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. Botman

tel. (06) 5581 7925

2, 4

M. van den Heuvel

tel. (06) 1860 9412

14, 15, 16

M. Hartog

tel. (06) 4813 9088

10, 11, 12, 13

K. Leers

tel. (06) 3168 8211

1

H. Wijker

tel. (06) 5316 8683

3

I. de Roo

tel. (06) 2223 4882

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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