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Bevorderen van een duurzaam,
gezond en veilig Noord-Holland

Borgen
De basis van het Milieubeleid is het borgen van de wettelijke normen en regels.
De provincie heeft hiervoor verschillende wettelijke taken. Hieronder een
uitwerking hoe de provincie hier in 2015/2016 invulling aan heeft gegeven
voor de instrumenten:
•
Provinciale Milieuverordening (PMV);
•
Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH);
•
Milieu Effect Rapportage (MER) en
•
Bevoegd gezag regionale luchthavens.

Input PMV t.b.v. de Omgevingsvisie:
Ondertussen zijn de eerste
verkenningen gestart richting een
Omgevingsverordening in het kader
van de Omgevingswet, dit wordt de
komende periode verder opgepakt.
De Provinciale Milieuverordening
wordt daarin meegenomen.

Relevante links:

Provinciale Milieuverordening (PMV)
Grotendeels komt milieuregelgeving vanuit Europa en deels vanuit het Rijk (zoals
voor bodem). De provincie heeft wel wettelijke taken in de uitvoering hiervan, zie
ook hieronder. Op basis van de Wet Milieubeheer heeft de provincie beperkt ruimte
om eigen regels te stellen. Die regels staan in de Provinciale Milieuverordening
(PMV). Het gaat om de regels voor milieubeschermingsgebieden (stiltegebieden,
grondwaterbeschermingsgebieden en aardkundige monumenten) en enkele andere
aspecten. In 2016 is een wijziging, de zogenaamde tranche 10, voorbereid. Op 6
februari 2017 heeft PS hier mee ingestemd. Belangrijkste wijziging is de toevoeging
van regels ten aanzien van het “varend ontgassen”, meer hierover bij thema
luchtkwaliteit. Deze wijziging is nog gebaseerd op de huidige wetgeving.

Provinciale Milieuverordening
Aan de slag met de Omgevingswet

Input VTH t.b.v. de Omgevingsvisie:
De omgevingsdiensten zijn betrokken
bij het opstellen van de provinciale
Omgevingsvisie en de nieuwe
provinciale omgevingsverordening.
Daarnaast krijgen zij ook te
maken met de Omgevingswet en
ook de bijbehorende rijksregels
in AmvB’s. In twee AMvB’s zijn
de regels opgenomen die voor
de omgevingsvergunning van
belang zijn, namelijk in het Besluit
bouwwerken leefomgeving voor
bouwactiviteiten en in het Besluit
activiteiten leefomgeving voor
overige activiteiten. In een vorige

Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)
Sinds 1 januari 2014 voeren de omgevingsdiensten in Noord-Holland de ver
gunningverlening entoezicht- en handhavingstaken op het gebied van milieu voor
ons uit. De afgelopen jaren hebben we gestuurd op een verdere professionalisering
en kwaliteitsverbetering van de uitvoering van de taken bij de omgevingsdiensten. In
augustus 2015 is een landelijke evaluatie van het nieuwe VTH- stelsel gepresenteerd.
De conclusie was dat: “het stelsel zich in relatief korte tijd aantoonbaar positief heeft
ontwikkeld. Dit heeft een impuls gegeven aan het verbeteren van de uitvoering van
VTH-taken, de afstemming tussen handhavingspartners, de governance en
terugdringen van bestuurlijke drukte en het creëren van een gelijk speelveld. Het
stelsel toont ontwikkelkracht in het oplossen van problemen die zich voordoen en
heeft potentie om zich verder te ontwikkelen.” Deze bevindingen stemmen overeen
met wat wij bij de Noord-Hollandse omgevingsdiensten zien.
Op 14 april 2016 is de Wet vergunningverlening, toezicht en handhaving in werking
getreden. Het doel van deze wet is het realiseren van een veilige en gezonde
leefomgeving door het bevorderen van de kwaliteit en samenwerking bij de
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integratieronde (Wabo) zijn al
veel regels bij elkaar gebracht die
voor een omgevingsvergunning
van belang zijn. Dit gaat met de
Omgevingswet nog een stapje verder.
De Omgevingsdiensten bereiden zich
hierop voor.

Relevante links:
Evaluatie van het VTH-stelsel
Provinciale vergunningen en
meldingen

Input MER t.b.v. de Omgevingsvisie:
Het volwaardig meenemen van
het brede milieubelang in de
besluitvorming is en blijft ook in
de nieuwe Omgevingswet een
verantwoordelijkheid van de
overheid. In 2017 wordt de Wet
milieubeheer voor project-MER
aangepast n.a.v. nieuwe Europese
MER-regelgeving. In de nieuwe
Omgevingswet is een apart hoofdstuk
voor MER opgenomen en in het
bijbehorende Omgevingsbesluit
nader uitgewerkt. In het kader van
de provinciale Omgevingsvisie 2050
wordt een integraal effectonderzoek
uitgevoerd, dat ook als planMER
bruikbaar is.

Relevante links:
www.commissiemer.nl

uitvoering en handhaving van het omgevingsrecht. De wet is een invulling van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en regelt de randvoorwaarden
voor gemeenten en provincies om tot een hogere kwaliteit van handhaving te
komen. Zo wordt het basistakenpakket van de omgevingsdiensten wettelijk
vastgelegd en worden gemeenten en provincies verplicht een verordening ‘kwaliteit
VTH’ te hebben waarin de kwaliteitscriteria 2.1 worden vastgelegd; dit zijn criteria die
gaan over proces, inhoud en kritieke massa. Provinciale Staten hebben deze ver
ordening op 27 juni 2016 vastgesteld. De kwaliteitscriteria gelden voor de VTH-taken
die bij de omgevingsdiensten zijn ondergebracht. Daarnaast hebben we voor twee
omgevingsdiensten nieuwe kritieke prestatie-indicatoren vastgesteld. Deze zijn
opgenomen in de VTH-strategieën van de betreffende omgevingsdiensten (OD
IJmond en de RUD Noord-Holland Noord). We hebben deze strategieën
respectievelijk in maart 2015 en juni 2016 vastgesteld.
De komende periode richten we onze aandacht op het maken van een nota VTHbeleid. Hierin leggen we de doelen, prioriteiten en kwaliteitseisen vast die we stellen
aan de vergunningverlening entoezicht- en handhavingstaken op het gebied van
milieu. Elk bevoegd gezag is vanaf 2017 verplicht om VTH-beleid vast te stellen. Deze
verplichting vloeit voort uit de kwaliteitscriteria 2.1, onderdeel processen: hoe voer je
je werk uit zodat je optimaal resultaat krijgt en wat kun je leren van ervaringen wat
tot bijstelling van het beleid kan leiden? Een belangrijk element hierbij is het werken
volgens een beleidscyclus: de Big Eight. Met de nota VTH-beleid maken we de
beleidscyclus sluitend.

Milieu Effect Rapportage (MER)
Het uitvoeren van een MER is verplicht op basis van de Wet milieubeheer. MER richt
zich op het volwaardig meenemen van het milieubelang bij de afwegingen in de
besluitvorming over plannen en projecten die een groot nadelig gevolg kunnen
hebben op het milieu. De provincie is bevoegd gezag voor de vaststelling en
goedkeuring van (provinciale) plannen en projecten waarvoor een
Milieueffectrapport (MER) moet worden opgesteld. De provincie kan ook in het kader
van de vergunningverlening bevoegd gezag voor MER zijn, bijv. voor de vergunningen
van Tata Steel.
In de periode 2015-2016 heeft besluitvorming plaats gevonden over het MER voor de
besluitvorming over de Structuurvisie Reconstructie Wind-op-Land, de
netuitbreiding Kop van Noord-Holland, het inpassingplan Windpark Westfrisia, de
versterking van de Waddenzeedijk Texel, de dijkversterking in Den Oever, HOV in ’t
Gooi, en over de notities Reikwijdte en Detailniveau voor de wegenprojecten
Duinpolderweg en de verbinding A8-A9. Een aantal MER-procedures loopt ook in
2017 en 2018 door, zoals Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek (BHB),
Verbinding A8-A9 en de Markermeerdijken. Wij kijken ook mee bij de MER voor
projecten van Rijk en gemeenten, zoals PALLAS-reactor, STRONG, afslag A9-Heiloo,
De Krijgsman/KNSF en Crailo. Dat zijn projecten waarbij de provincie geen wettelijke
taak, maar wel een (financieel) belang heeft.

Borgen
Input t.b.v. de Omgevingsvisie:
Ondertussen zijn de eerste
verkenningen gestart richting
een Omgevingsverordening in
het kader van de Omgevingswet,
dit wordt de komende periode
verder opgepakt. Er wordt verkend
hoe de luchthavenregelingen en
luchthavenbesluiten hier al dan niet
in passen.

Bevoegd gezag Regionale luchthavens
Sinds de inwerkingtreding van de Regeling Burger- en Militaire Luchthavens in 2009
is de provincie bevoegd gezag voor regionale luchthavens. Dit betekent dat zij besluit
over de milieugebruiksruimte (geluid en externe veiligheid) en de ruimtelijke
inpassing van deze vliegvelden. Regionale luchthavens die onder het bevoegd gezag
van Noord-Holland vallen zijn:
• de regionale luchthavens Hilversum en Texel;
• de helihavens Heliport Amsterdam, Loodswezen IJmuiden en de standplaats van
de traumahelikopter van het VUmc in Amsterdam;
• verschillende kleinere luchthavens, zoals zweefvliegvelden en MLA (micro light
aircraft)-velden.

Relevante links:
Beleid regionale luchthavens

Verder verleent de provincie ontheffingen voor het starten vanaf en landen op
terreinen die niet als luchthaven zijn aangewezen. Een deel van de provinci8ale
luchtvaarttaken wordt in opdracht van de provincie uitgevoerd door de
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.
Voor het beleid ten aanzien van de provinciale luchtvaarttaken is in 2010 de
Provinciale beleidsnota Regionale Luchthavens vastgesteld. Voor het grootste deel
van de regionale luchthavens is inmiddels een provinciale vergunning
(luchthavenregeling of luchthavenbesluit) vastgesteld: voor de regionale
luchthavens Hilversum en Texel, en voor verschillende kleinere velden voor MLA’s en
zweefvliegtuigen. In voorbereiding zijn de Luchthavenbesluiten voor de helihavens
Heliport Amsterdam, Loodswezen IJmuiden en de standplaats van de traumaheli
kopter van het VUmc in Amsterdam en een wijziging van de luchthavenregeling voor
het MLA-veld in Middenmeer. De uitvoering van de provinciale luchtvaarttaken is
inmiddels dus grotendeels op orde. Met name voor helihavens bleek het vaststellen
van luchthavenbesluiten complexer dan bij de inwerkingtreding van de RBML in 2009
werd verwacht.

Bevorderen van een duurzaam,
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Verleiden
Onze samenleving is de afgelopen jaren door onder andere decentralisatie,
vermaatschappelijking en vermarkting steeds complexer geworden omdat
overheden, bedrijven en burgers in steeds wisselende samenstellingen met
elkaar samenwerken (netwerken). Het werken in een netwerkomgeving
vraagt om verschillende rollen van de provincie en bijpassende instrumenten
om hier flexibel invulling aan te geven.

Input t.b.v. de Omgevingsvisie:
Netwerksamenwerking is, ook in het
kader van “wendbaarheid” om in te
spelen op kansen en ontwikkelingen
in de samenleving, een onderwerp
in de Omgevingsvisie. De ervaringen
die er nu al mee worden opgedaan
kunnen input vormen voor de
sturingsfilosofie.

Relevante links:
Atlas leefomgeving

Mede door de nog toenemende milieudruk in stedelijk gebied is een andere koers
nodig om transities in gang te zetten die nodig zijn om op langere termijn duurzaam
te kunnen zijn en aan (nieuwe) normen te voldoen. Tegelijkertijd liggen er kansen
voor het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat en toekomstbestendige
economie. Voor het benutten van die kansen zijn nieuwe coalities en (daar bij
passende) instrumenten nodig. Dialoog is daarbij een veel gebruikte term, ook veel
genoemd is het toepassen van de “wortel” in plaats van de “stok”. Elke opgave en elk
(regionaal) netwerk vraagt om maatwerk. Deze nieuwe rol en bijpassend
instrumentarium zijn nog in ontwikkeling. Een paar voorbeelden:
• Milieudialogen
• Verduurzaming zeehavens
• DuurzaamDoor/Groen Kapitaal
• Atlas Leefomgeving
Milieudialogen
Zogenaamde “milieudialogen” is een manier om vroegtijdig met elkaar in gesprek te
komen over (milieu)ontwikkelingen. Wat een milieudialoog precies inhoudt, is
overigens samen met de deelnemers in te vullen. Dit is zowel de kracht als de zwakte
van het instrument, het biedt ruimte om flexibel met elkaar te bepalen waar
behoefte aan is, maar verschil in belangen en verwachtingen maakt het soms ook
lastig om een gezamenlijk gedragen goede invulling te (blijven) geven.
De Milieudialoog IJmond loopt al enkele jaren. In dialoog is een pakket maatregelen
bedacht om de luchtkwaliteit te verbeteren. De uitvoering van de maatregelen is in
2014 gestart. Een maatregel die inmiddels gerealiseerd is, is de aanleg van
Walstroomvoorzieningen voor hektrawlers aan de Kotterkade in de Zeehaven
IJmuiden N.V. Een andere maatregel is het verbeteren van de doorstroming op de
Velsertraverse. Door het verbeteren van de doorstroming ontstaat er minder
filevorming en wordt de uitstoot verminderd. Er wordt € 1 miljoen bijgedragen
aan dit project. In 2017 vindt de afronding en vaststelling plaats van de maatregelen
die gefinancierd zijn vanuit Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
(NSL). Daarnaast zal in 2017 met de partners van de milieudialoog vooruit worden
gekeken. Zij zullen samen verkennen welke nieuwe kansen en aanknopingspunten
zich voor doen om gezamenlijk op te blijven trekken in (een nieuwe vorm van)
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milieudialoog, nu het pakket van luchtkwaliteitsmaatregelen is uitgevoerd en
gerealiseerd.
Deze ervaringen rondom de Milieudialoog IJmond hebben er onder meer ook toe
geleid dat er een start is gemaakt met een Milieudialoog Westpoort. De
Milieudialoog Westpoort is in eerste instantie een overleg tussen overheden en
bedrijfsleven, gericht op kennisdeling en informatie-uitwisseling over
milieuonderwerpen en relevante ontwikkelingen in het gebied. De Milieudialoog
Westpoort is een groeimodel, waarbij gestart wordt met een relatief klein gebied en
een beperkt aantal deelnemers. In de loop van de tijd kan dit uitgebreid worden met
deelnemers uit omliggende gebieden en gemeenten. Er is behoefte bij de huidige
deelnemers van de Milieudialoog Westpoort te overleggen over relevante thema’s
voor het gebied, zoals energiebesparing in de industrie en bij bedrijven, circulaire
economie, Programmatische Aanpak Stikstof en milieuthema’s. Dit overleg vindt
plaats in een informele setting.
Verduurzaming zeehavens
De milieugebruiksruimte in de zeehavens is beperkt. Met regels worden de grenzen
bewaakt. Via de Investeringsimpuls duurzame zeehavens heeft de provincie
geïnvesteerd in de optimale benutting van de milieugebruiksruimte van de NoordHollandse zeehavens, ook in de toekomst. In totaal 12 projecten gericht op
verduurzaming hebben subsidie gekregen in het kader van de Uitvoeringsregeling
duurzame zeehavens. De projecten leveren een bijdrage aan de verbetering van de
luchtkwaliteit, een efficiënter gebruik van de schaarse ruimte in de zeehavens en het
stimuleren van de circulaire economie. De initiatiefnemers gaven op 23 januari 2017
gezamenlijk met de provincie Noord-Holland het startsein voor de uitvoering van
deze projecten. Voorbeelden van deze verduurzamingsprojecten zijn een installatie
voor het terugwinnen van fosfaat, een installatie voor de verwerking van
restladingen van tankschepen en de aanleg van een tankponton voor de alternatieve
brandstof LNG. Gezamenlijk ontvangen de initiatiefnemers een bijdrage van de
provincie van €3,3 miljoen. Zelf investeren de initiatiefnemers ruim €14,5 miljoen.
Na uitvoering van de Uitvoeringsregeling Duurzame zeehavens resteert binnen de
reserve Investeringsimpuls Duurzame Zeehavens nog €1,4 miljoen. Deze middelen
zullen gericht worden ingezet op maatregelen voor het verbeteren van de
luchtkwaliteit en ruimte-intensivering.
DuurzaamDoor / Groen Kapitaal
DuurzaamDoor is een Rijksprogramma gericht op sociale innovatie. De doelstelling
van het programma is het komen tot duurzame, groene oplossingen door co-creatie
in netwerken van partijen uit de 5 O’s (overheid, ondernemers, onderwijs, onderzoek
en organisaties). De provincie heeft middelen gekregen van het Rijk om dergelijke
werkwijzen te faciliteren. Met vindt elkaar namelijk niet vanzelf. In 2015 is
bijvoorbeeld de Greenpoort Noord-Holland Noord hier mee aan de slag gegaan op
het thema voedsel, onder andere met leuke innovatieve samenwerking gericht op
gezonde voeding in het Westfries Gasthuis. Op Texel is door het Nationaal Park met
vele partners het concept “Texel Vogeleiland van allure” met zowel kansen voor
natuur als economie bedacht, dat wordt nu verder uitgewerkt. In februari 2016 heeft
GS besloten DuurzaamDoor te koppelen aan de aanpak Groen Kapitaal. De gekozen
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aanpak van Groen Kapitaal sluit helemaal aan bij de DoorzaamDoor gedachte, door
inzet op netwerkend samenwerken en initiatieven ontwikkelen in kenniscafé’s,
Groenlabs en een congres met deelnemers uit alle O’s. We noemen dit ook wel “het
toeval organiseren”. Op basis van een landelijke evaluatie is deze werkwijze succesvol
gebleken. Er zijn veel innovaties in gang gezet, de uitdaging is nu vooral de
verbindingen tussen de koplopers te versterken door “netwerkend leren”. Binnen
Groen Kapitaal zetten we daar nu verder op in, inhoudelijk bijvoorbeeld op Groene
Gezonde Leefomgeving, Groenspoor (een werkwijze voor gemeenten om via
participatie te vergroenen) en kringlooplandbouw.
Atlas Leefomgeving
Op basis van (inter)nationale afspraken is de afgelopen jaren gewerkt aan het
inzichtelijk maken van informatie over de gezonde leefomgeving via de Atlas
Leefomgeving. Veel informatie is beschikbaar via allerlei verschillende bronnen. De
provincie is één van de bronnen. De Atlas Leefomgeving brengt informatie online op
kaarten met zoekfunctie op postcodeniveau en met – inhoudelijk gecontroleerde –
achtergrond informatie bij elkaar. De afgelopen periode is op basis van dezelfde
werkwijze ook een Energieatlas en Atlas natuurlijk kapitaal ontwikkeld. De
Gezondontwerpwijzer en de Demowijzer zijn ook nog onderdeel van dezelfde
structuur. De groei van de Atlas heeft er toe geleid dat er na een aantal jaren van
pionieren en innoveren gewerkt is aan een betere organisatiestructuur, onder andere
ook een sterkere relatie met de Omgevingswet. De Atlas wordt gezien als een
voorloper op het digitaal stelsel van de Omgevingswet.

Bevorderen van een duurzaam,
gezond en veilig Noord-Holland

Innoveren
Een hogere ambitie gericht op een duurzame toekomst en gezonde
leefomgeving kan haast niet zonder nieuwe, innovatieve oplossingen. Onze
dichtbevolkte provincie is een goede proeftuin voor innovatie, bovendien is
hier ook veel kennis beschikbaar.

Input t.b.v. de Omgevingsvisie:
Er wordt al op allerlei manieren
gewerkt aan innovatie in de provincie,
tegelijk is duidelijk dat dit in relatie tot
de gewenste transities in kader van de
Omgevingsvisie nog meer aandacht
vraagt.

Relevante links:
Green Deals
Inkoopbeleid provincie
Innovatie MKB
Participatiefonds duurzame economie
Noord-Holland
Amsterdam Economic Board
Amsterdam Green Campus
Greenport Aalsmeer
Greenport Noord-Holland Noord

Binnen het milieubeleid zijn in 2015/2016 verschillende concrete innovaties mede
door de provincie ontwikkeld en/of hebben een kans gekregen om tot concrete
toepassing te komen. Een eerder voorbeeld is de SolaRoad, dat wordt
doorontwikkeld. Een nieuw voorbeeld dat nu veel pers heeft gekregen, is de test of
bermgrassap gebruikt kan worden voor gladheidsbestrijding (zie circulaire
economie). Bij de verschillende thema’s komen meer voorbeelden aan de orde, van
eNoses inzetten om beter te kunnen sturen op en informeren over geuroverlast tot
nieuwe innovaties om geluidhinder van wegverkeer te verminderen. Ook het
inzetten van duurzaamheidscriteria bij aanbestedingen kan stimuleren tot innovatie,
zoals bij de provinciale pool-auto’s en de OV-concessie voor het regionaal busvervoer
(zie gezonde stad en mobiliteit).
Daarnaast zijn er verschillende instrumenten die ingezet kunnen worden om tot
innovaties te komen of die (breder) toepasbaar te maken, zonder dat de provincie
direct opdrachtgever is. Zo doet de provincie mee aan verschillende green deals, denk
aan “Duurzaam Stortbeheer”, “Bevorderen vraag naar duurzame warmte en koude
in MRA en ZH”, “Stadsverwarming Purmerend” en “CO2-voorziening glastuinbouw
Noord-Holland”. Soms draagt de provincie er alleen aan bij dat innovatieve
oplossingen een financiële kans krijgen, zoals door innovatiesubsidies voor het MKB,
projecten in de uitvoeringsregeling groen gas, technische milieu innovaties in de
TMI-regeling, projecten in het Waddenfonds en via deelnemingen van het
participatiefonds duurzame economie. Via het economisch beleid wordt ook ingezet
op kennisontwikkeling en uitwisseling gericht op een duurzame economie. Denk aan
de Amsterdam Economic Board, Amsterdam Green Campus en de Greenports.

Bevorderen van een duurzaam,
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Transitie Duurzame Energie
De uitvoering van het Koersdocument Duurzame energie is afgerond.
Voor Wind op land zijn besluiten genomen over de ruimtelijke inpassing van
de afgesproken opgave met het Rijk. Op basis van het coalitieakkoord en
landelijke en internationale ontwikkelingen is in coproductie met experts en
andere betrokkenen nieuw beleid voor de energietransitie opgesteld.

Input t.b.v. de Omgevingsvisie:
Voor de MRA en NHN wordt gewerkt
aan ruimtelijke verkenningen. Wat
wij doen is ontwerpend onderzoek
naar de ruimtelijke kansen
consequenties van de energietransitie
met als ambitie om in 2050 volledig
hernieuwbaar te zien wat betreft
het energiegebruik. In navolging van
de afspraken in Parijs en door de EU
kijken wij naar zowel de korte als
de lange termijn. Wij doen dit niet
alleen maar met diverse partijen (32
gemeenten, prov. Flevoland, ECN,
PBL, bedrijfsleven, kennisinstellingen,
e.d.). De resultaten hiervan vormen
input voor de Omgevingsvisie.

Relevante links:
Transitie duurzame energie
Wind op land

Mei 2016 is de Beleidsagenda Energietransitie met het bijbehorende Uitvoerings
programma vastgesteld. Vanaf juni is gestart met de uitvoering. Omdat we reeds
halverwege het jaar waren zijn niet alle acties uit het Uitvoeringsprogramma 2016
volledig uitgevoerd. De nieuwe Beleidsagenda Energietransitie richt zich op minder
energie gebruiken, meer energie duurzaam opwekken en restwarmte van bedrijven
beter benutten. PS wordt over de voortgang van de uitvoering van de Beleidsagenda
energietransitie als onderdeel van het programma Transitie energie en grondstoffen
apart geïnformeerd. Hier een globaal overzicht van acties die in reeds in 2015/2016
lopen of liepen.
In 2016 zijn de werkzaamheden van het Servicepunt Duurzame Energie Europees
aanbesteed. Vanaf 1 januari 2017 gaat een nieuw consortium bestaande uit Over
Morgen en AEF aan de slag. De focus van het Servicepunt wordt waarschijnlijk het
verduurzamen van de warmtevoorziening van de gebouwde omgeving. In 2016 is de
regeling duurzaam renoveren afgerond. Circa 100 particuliere woningeigenaren
hebben gebruik gemaakt van deze regeling en hun woning vergaand verduurzaamd.
Er is tevens een kennisuitwisselingsbijeenkomst georganiseerd waarin ervaringen
van deelnemers werden gedeeld. Daarnaast is er een brochure gemaakt waarin 9
voorbeelden zijn uitgelicht.
InVesta is het onderzoekscentrum voor biomassavergassing. In 2016 is de green deal
InVesta ondertekend, waarmee vanuit het Rijk tevens een bedrag van 1 miljoen euro
beschikbaar kwam. De provincie Noord-Holland heeft het voornemen om in 2017 een
bedrag van maximaal € 960.000,- aan InVesta beschikbaar te stellen. Door ECN is de
innovatieve vergassingstechnologie Milena-Olga-Esme ontwikkeld. In 2016 is het
definitieve ontwerp van de installatie gemaakt. Begin 2017 moet duidelijk worden of
de financiering rond is waarna gestart kan worden met de bouw.
De provincie Noord-Holland laat door een consortium bestaande uit ECN NIOZ WMR
en Blue Growth onderzoeken waar in Noord-Holland voor zeewier de grootste
kansen liggen voor economische ontwikkelingen.
In juni 2016 is via de “Nota Perspectief op zon in Noord-Holland” het ruimtelijk beleid
voor zonne-opstellingen in landelijk gebied vastgesteld, waarmee Noord-Holland,
onder bepaalde spelregels, ruimte is gaan bieden aan grondgebonden zonneparken.

Transitie Duurzame Energie
Noord-Holland kent nu 8 zonneparken, waarvan 4 met een oppervlakte grotere dan 5
hectare. Ondertussen blijven we zonne-energie via meervoudig ruimtegebruik en in
het bestaand stedelijk gebied stimuleren. In 2016 heeft de regeling Zonnestroom
maatschappelijk gelopen. Met deze regeling is ruim twee miljoen euro aan subsidies
verstrekt voor circa 150 zonnestroomsystemen. In 2016 is ook de regeling asbest eraf
zonnepanelen erop afgerond. Bij dit project zijn 244 asbestdaken vervangen van
(voormalige) agrariërs gebouwen waarbij op het nieuwe dak tevens zonnestroom
systemen zijn geplaatst. In 2016 is het consortium Zon-op-Water opgestart waarin
de business case voor drijvende zonnepanelen wordt verkend. Noord-Holland is
gestart met een inventarisatie van de mogelijkheden van zonnepanelen op en rond
de provinciale wegen.
ECN heeft de opdracht gekregen om de nulmeting energiebesparing in de industrie
uit te voeren. Deze is begin 2017 afgerond. Daarnaast voert de Omgevingsdienst
haar taken uit op het gebied van handhaving Wet Milieubeheer, waarbij circa 10-15
bedrijven per jaar worden bezocht en waarmee afspraken worden gemaakt. Het gaat
hier met name om groot- en middelgroteverbruikers
Voorbeeld van (proces)resultaat 2015/2016:
Noord Holland, Warmte in Transitie
Wij brengen voor alle Noord-Hollandse gemeenten voor de
gebouwde omgeving op buurtniveau in beeld wat de
economisch meest voordelige duurzame warmte
voorziening in 2050 is. Hierbij wordt rekening gehouden
met de kosten voor terugdringen van warmtegebruik
bestaande bouw door isolatie, kosten voor duurzaam
verwarmen (collectief via warmtenetten of individueel) en
het aanpassen/vervangen/verwijderen infrastructuur. We
doen dit samen met het bureau CE Delft en zetten daarbij
het door hen ontwikkelde CEGOIA-model in.

< Figuur: Duurzame warmtevoorziening Haarlem in 2050

Bevorderen van een duurzaam,
gezond en veilig Noord-Holland

Circulaire economie
In december 2016 is de kadernotitie Circulaire economie door PS vastgesteld
als onderdeel van het programma Transitie energie en grondstoffen. Daarmee
is in het hele speelveld van deze complexe opgave een richting bepaald voor
de rol van de provincie. In mei 2017 wordt het Ontwikkelingsperspectief
verwacht.

Input t.b.v. de Omgevingsvisie:
Belangrijke ontwikkeling is dat het
ruimtelijk beleid ruimte moet gaan
bieden voor circulaire economie,
in de zin dat bedrijven die elkaar
aanvullen (industriële symbiose) ook
de mogelijkheid krijgen ruimtelijk
aan elkaar gekoppeld worden. Denk
aan het optimaal benutten van
restwarmte en grondstoffenstromen
zonder transportlasten, maar ook om
mogelijk maken van infrastructuur
(bijvoorbeeld CO2 -leidingen).
De Circulaire Westas is een
programma dat bijdraagt aan de
transitie naar een nieuwe economie,
naast circulaire economie gaat
het ook over energie, logistiek en
digitalisering. De 12 Westas partners
hebben de ambitie om het gebied ten
westen van Amsterdam dat de 4 hubs
(Schiphol, Greenport Aalsmeer, Haven
en AMS-IX) verbindt, te ontwikkelen
als dé circulaire werkplaats van
Nederland. Op dit moment lopen
er onderzoeken om antwoord te
kunnen geven op de centrale vraag
of de samenwerking in de Westas
kan zorgen voor een versnelling van de
ambities voor een circulaire werk
plaats en hoe het vervolgtraject er
dan uit ziet. De resultaten kunnen
input zijn voor de Omgevingsvisie.
Daarnaast zijn voor de Omgevings

Onderdeel van de kadernotitie is een Grondstoffenatlas, waarin voor heel NoordHolland in beeld is gebracht welke grondstoffen gebruikt worden en welke kansen
er zijn voor optimalisering van hergebruik van deze grondstoffen. Daarnaast is in
samenwerking met de TU Delft een grondstoffenrotonde opgezet. Dit is een
digitale grondstoffenmarktplaats, waarin bedrijven uit Noord-Holland afval
kunnen aanbieden als hernieuwbare grondstof. Er loopt nu een verkenning hoe dit
concept door te ontwikkelen in samenwerking met de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied en/of het Havenbedrijf Amsterdam. Op basis van een
PS-motie loopt momenteel een onderzoek door ECN en IMARES naar zo waardevol
mogelijke toepassingsmogelijkheden van zeewier. Dit levert zowel kansen voor de
regionale economie als mogelijk meer biobased grondstoffen (in plaats van
plastics).
Januari 2017 tekende de provincie het Nationaal Grondstoffenakkoord. Het Nationaal
Grondstoffenakkoord is getekend door 158 partijen en bouwt voort op het in
september gepresenteerde plan van het kabinet voor de omslag naar een circulaire
economie. De ondertekenaars gaan nu concrete plannen maken die omslag te
bespoedigen. Binnen een half jaar worden op de onderwerpen biomassa, voedsel,
kunststoffen, maakindustrie, bouw en consumptiegoederen agenda’s vastgesteld.
Daarin komt te staan welke stappen worden gezet voor een volledig circulaire
economie in 2050.
Voorbeeld van (proces)resultaat 2015/2016:
Een mooi voorbeeld van circulaire economie is het hergebruik van bermgras.
Bermgrasafval wordt nu al verwerkt tot compost of het wordt gebruikt bij de
opwekking van energie in de bio-vergister. Een hogere toepassing van bermgras is
het ontleden naar allerlei componenten welke geschikt zijn als basisgrondstof voor
andere toepassingen. Dit proces heet grasraffinage. De eerste stap hierin is het
persen van het gras waarbij sap en vezel ontstaat. De vezel is grondstof voor
toepassingen zoals; papier, grasplaat, isolatieplaat. In het sap zitten veel chemische
stoffen waar ook weer allerlei producten van gemaakt kunnen worden. Van het eiwit
kunnen bioplastics gemaakt worden, fosfaat kan er als meststof uit gehaald worden.
Provincie Noord-Holland onderzoekt of het grassap geschikt te maken is voor de
bestrijding van gladheid. In het sap zitten verschillende vriespunt verlagende

Circulaire economie
visie ook niet ruimtelijke zaken
relevant: innovatie naar meer
ecodesign of nieuwe concepten die
meer gericht zijn op de deeleconomie
(in plaats van bezit). De vraag is hoe
de provincie daar op wil inspelen.

Relevante links:
Circulaire economie
Grondstoffenrotonde

mineralen. Momenteel wordt de gladheid bestreden met calciumchloride en
natriumchloride welke beide slecht zijn voor het milieu. Beide stoffen voor een deel
vervangen door grassap kan milieuwinst opleveren.

Bevorderen van een duurzaam,
gezond en veilig Noord-Holland

Gezonde stad en mobiliteit
Op basis van het coalitieakkoord is de uitwerking van deze opgave iets
gewijzigd ingestoken. Dit heeft wat extra tijd gekost in nadere verkenning en
uitwerking van inhoud en netwerk. Nu komt de uitvoering verder op stoom.
Het accent voor de provinciale rol in een gezonde leefomgeving is gelegd op de
verbinding met de kerntaken “groen” en “mobiliteit”.

Input t.b.v. de Omgevingsvisie:
Een gezonde (en veilige) leef
omgeving is deels een te borgen
verantwoordelijkheid door de
overheid (in regelgeving en VTHtaken) en deels is het afhankelijk
van een groot aantal – niet direct
door regelgeving gestuurde –
keuzes van de samenleving. Hoe dit
samenspel - in netwerken - onder
de Omgevingswet vorm gaat
krijgen en welke rol de provincie
daar in neemt en met welke
instrumenten(mix) is nog een uit te
werken vraagstuk. Ervaringen uit
de samenwerkingsverbanden die op
basis van deze integrale opgave zijn
aangegaan kunnen hier inspiratie
voor bieden.

Relevante links:
Groen Kapitaal
metropolitane landschap
MRA-elektrisch
Duurzaam GWW (grond-, weg- en
waterbouw)
Slimme en duurzame mobiliteit MRA/
AEB
SolaRoad

Als onderdeel van de aanpak Groen Kapitaal in februari 2016 vastgesteld door GS is
het spoor “Groene gezonde leefomgeving” ontwikkeld. Tevens is “gezondheid en
landschap” ingepast in het actieprogramma van het Metropolitane Landschap van de
Metropoolregio Amsterdam, dat in november 2016 is vastgesteld.
Binnen de Transitie energie en grondstoffen wordt “Duurzame mobiliteit”
uitgewerkt. Hier is PS ook apart over geïnformeerd.
Insteek bij het spoor Groene Gezonde Leefomgeving binnen de aanpak Groen
Kapitaal is zowel meer mensen naar het groen als meer groen naar de mensen.
Enerzijds dus vergroten van de maatschappelijk meerwaarde en draagvlak voor
(bestaande) natuur door de wetenschappelijk steeds sterker bewezen gezonde
werking van groen, waaronder stilte/rust en zuivering van lucht en verstrooiing van
geluid, meer bekend te maken en beter te benutten. Anderzijds is de gezonde
werking van groen een extra motivatie om de stad te vergroenen als bijdrage aan een
kwalitatief goede leefomgeving. Havenbedrijf Amsterdam en Tata Steel - beiden
genomineerd voor de Gouden Roerdomp prijs van de provincie in 2016 – zetten zich
mede om deze reden in voor (tijdelijke) natuur op hun terreinen. In 2016 is een actief
(kennis)netwerk gevormd dat in 2017 met concrete activiteiten, als het uitrollen van
het concept Gezond Natuurwandelen en Park om de Hoek, en doorontwikkeling van
kennis aan de slag gaat. Het congres Groen Kapitaal vond in november 2016 plaats op
het GGZ-terrein in Heiloo, waar men via het project de “Groene Brug” zowel voor
zorgcliënten als de omgeving groen en gezond wil verbinden. De provincie heeft ook
een pilot Groenspoor uitgevoerd in Heiloo en omgeving om te kijken hoe binnen de
– ook door de provincie ondertekende – Green Deal Infranatuur op gemeentelijke
schaal een fijnmazig groennetwerk kan worden gevormd op basis van lokale
participatie om wensen en kansen voor slimme combinaties in beeld te krijgen,
waaronder dus groen en gezond.
Lopende acties, zoals toewerken naar zero emissie OV in de bus concessies en het
project MRA-elektrisch zijn – met goede resultaten – voortgezet. Binnen de MRA en
ook als één van de speerpunten in de Amsterdam Economic Board (AEB) werkt de
provincie samen met partners aan slimme en duurzame mobiliteit van de toekomst.
Daarnaast is de samenwerking op basis van de Green Deal Duurzaam GWW (grondweg- en waterbouw) voortgezet door het ook ondertekenen van de 2.0 versie van

Gezonde stad en mobiliteit
deze Green Deal op de Infratech op 17 januari 2017 met ruim 60 partijen. Een van de
provinciale resultaten uit de eerste periode is een pilot met 1 km “biobased”
provinciale weg op de N231 langs het Amsterdamse Bos. Helemaal biobased lukt nog
niet. Wel kan het aardolieproduct ‘bitumen’, dat in het asfalt die de steentjes aan
elkaar plakt al deels worden vervangen door lignine. Lignine is een organisch
bindmiddel uit onder andere hout.
Voorbeeld van (proces)resultaat 2015/2016
De provincie Noord-Holland heeft begin januari 2017 Connexxion formeel de
opdracht gegeven voor het verzorgen van het openbaar vervoer in de regio HaarlemIJmond. De concessie gaat van start in september 2017 en duurt 10 jaar. Dit na
doorlopen van de formele aanbestedingsprocedure in 2015/2016 met – onder andere
- specifieke wensen op gebied van duurzaamheid. Dit heeft geleid tot het volgende
duurzamer aanbod uit de markt:
• Start met 56 van de huidige gasbussen (op groen gas), 16 nieuwe elektrische
bussen en 28 nieuwe diesel Euro VI bussen (bij de start van de concessie 60%
minder uitstoot CO2);
• Na 3 jaar (in 2020) worden de 56 gasbussen vervangen door elektrische bussen
(vanaf dat moment 80% minder uitstoot CO2 t.o.v. de oude concessie);
• Ook de uitstoot van NOx en fijnstof wordt – in het 2e deel van de
concessieperiode – met 90% respectievelijk 44% teruggebracht;
• Minder geluidshinder door inzet van stillere bussen en speciale banden;
• Nieuwe bussen uitgerust met snelheidsbegrenzer en cruise control;
• Automatische motor uitschakeling op eindpunten;
• Satelliet gestuurde versnellingsbakken: op basis van GPS-coördinaten herkent de
automatische versnellingsbak een locatie en wordt de uitstoot geminimaliseerd
door zo zuinig mogelijk te schakelen of door bijvoorbeeld de snelheid te
begrenzen;
• Nieuwe klimaatneutrale vestiging;
• Meer duurzame bedrijfsvoering;
• Van grijs gas naar groen gas (biogas).

Bevorderen van een duurzaam,
gezond en veilig Noord-Holland

Visie Ondergrond
Op 24 november 2014 is de Verkenning ondergrondvisie vastgesteld in GS.
Daarbij gaat het niet om een zelfstandige visie, maar om een verkenning van
thema’s en uitgangspunten t.b.v. de Omgevingsvisie. De verkenning is op 9
februari 2015 behandeld in de Statencommissie, waarbij er aandachtspunten
zijn meegeven voor de verdere uitwerking (o.a. schaliegas en CO2 -opslag);
deze zullen worden ingebracht bij de Omgevingsvisie.

Input t.b.v. de Omgevingsvisie:
Er is behoefte aan een integraal
kader voor afwegingen tussen bovenen ondergrond. In de Verkenning
ondergrondvisie zijn uitgangspunten
voor een afwegingskader opgenomen
die daarvoor kunnen worden gebruikt.

Relevante links:
Verkenning ondergrondvisie

De Structuurvisie Ondergrond van het Rijk (voorheen: STRONG) heeft ter inzage
gelegen. Via het IPO heeft de provincie Noord-Holland de punten ingebracht die zij va
belang vindt; dit gaat met name over de rol van de provincie mb.t. het grondwaterdossier en de transitie naar duurzame energie (o.a. geothermie).
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Geluid
De provincie is verantwoordelijk voor het bewaken van de geluidbelasting
van provinciale wegen en industrieterreinen van regionaal belang. Tevens is
de provincie op basis van de Wet Milieubeheer (en straks de Omgevingswet)
bevoegd om stiltegebieden aan te wijzen. De provincie is niet primair
verantwoordelijk voor de geluidbelasting van Schiphol, dat is het Rijk.

Input t.b.v. de Omgevingsvisie:
De provincie krijgt met inwerktreding
van de omgevingswet een grotere
verantwoordelijkheid voor het
beheren van de geluidbelasting
afkomstig van provinciale wegen. In
de toekomst mag de geluidbelasting
niet meer boven bepaalde
vastgestelde plafonds komen. De
provincie bereidt zich hier al een tijd
op voor onder andere door de data
die relevant is voor geluid in detail
vast te leggen (verkeersintensiteit,
soort wegdek, aanwezigheid
schermen). Vanwege de grotere
verantwoordelijkheid is het kunnen
beschikken over verschillende
geluidreducerende maatregelen
van groot belang. De provincie
investeert daarom in de ontwikkeling
van innovatieve geluidreducerende
maatregelen.

Relevante links:
Provinciale geluidviewer
Rekenkameronderzoek Actieplan
geluid
Rekenkameronderzoek Stiltegebieden
Samenwerking RVO innovatie

Wel hebben we hier in kader van een goede ruimtelijke ordening een
verantwoordelijkheid. Aangezien hinderbeleving kan verminderen door goede
informatie geven we hier veel aandacht aan. Dit geldt zowel voor de wegen, industrie
als Schiphol. Voor Schiphol loopt dat via het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS).
Het Actieplan geluid provinciale wegen 2014-2018 wordt op dit moment uitgevoerd.
Op een aantal wegvakken zal aanvullend stil asfalt worden toegepast om de
geluidbelasting op omliggende woningen te verminderen.
Voor het ontwikkelen van een doelmatigheidscriterium voor het afwegen van
geluidreducerende maatregelen langs wegen willen we aansluiten bij de nieuwe
nationale geluidregelgeving die wordt opgenomen in de omgevingswet. Die wet
verplicht het afwegen van geluidreducerende maatregelen ook middels een
doelmatigheidscriterium. Invoering van de omgevingswet is uitgesteld (tot 2019).
Het opstellen van het criterium heeft daarmee ook vertraging opgelopen
De provinciale geluidviewer wordt steeds verder uitgebreid om bewoners van
informatie over geluid te voorzien. De locaties waar stil asfalt ligt zijn al in te zien,
binnenkort worden ook de aanwezige geluidschermen zichtbaar en de geluidzones
rond een deel van de gemeentelijke industrieterreinen in de provincie. We werken
hiervoor samen met de omgevingsdiensten. In de zomer van 2017 volgt een
actualisering van de geluidbelasting op woningen na vaststelling van de nieuwe
geluidbelastingkaart provinciale wegen.
Naar de uitvoering van het Actieplan geluid en de voorbereiding op het onderdeel
geluid van de omgevingswet heeft de Randstedelijke Rekenkamer een onderzoek
uitgevoerd. De rekenkamer oordeelde dat Noord-Holland zich zeer goed voorbereidt
op de nieuwe omgevingswet.
De acties voor het beheer van de geluidzones van industrieterreinen van regionaal
belang lopen. De geluidzones van de terreinen Westpoort en Hoogtij zijn in
samenwerking met de gemeenten en het Havenbedrijf Amsterdam aangepast. De
gewenste verdeling van de ontstane geluidruimte zal middels een geluidverdeelplan
door de gemeenten worden vastgelegd in een bestemmingsplan zodat voor iedere
kavel ook in de toekomst voldoende geluidruimte beschikbaar blijft.

Geluid
Er zijn 39 stiltegebieden benoemd in de Provinciale Milieuverordening (PMV).
Hier geldt een algemene zorgplicht en er zijn gedragsregels (verbodsbepalingen,
vrijstellingen) opgenomen. Van de gedragsregels mag met een ontheffing van GS
worden afgeweken. In het ruimtelijk spoor (Structuurvisie, Leidraad Landschap en
Cultuurhistorie en de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) is stilte als te
beschermen kwaliteit opgenomen. De handhaafbaarheid van de regels in stilte
gebieden is bijzonder lastig. De Natuur en Milieufederatie Noord-Holland heeft een
herijkingsonderzoek uitgevoerd om dit te verbeteren. Het afgelopen jaar heeft de
Randstedelijke Rekenkamer (informerend)onderzoek gedaan naar de Noord
-Hollandse stiltegebieden. De resultaten van het onderzoek zijn in een website
verwerkt. Het Rekenkameradvies en de resultaten van de herijking (bouwsteen)
worden gebruikt om nieuw beleid te ontwikkelen voor opname in de toekomstige
Omgevingsvisie.
In 2016 is de leefbaarheidstool voor de Schipholregio geactualiseerd. De tool is
gebaseerd op de “Leefbaarometer” van het RIVM en toegespitst op de Schipholregio.
Omdat geluid in deze regio een belangrijke rol speelt is een aparte geluiddimensie
(weg-, rail-, en vliegverkeer) onderscheiden. De tool wordt door de Stichting
Leefomgeving Schiphol als hulpmiddel gebruikt om meer inzicht te krijgen in welke
activiteiten/investeringen de beste resultaten opleveren voor het verbeteren van de
kwaliteit van de leefomgeving en milieugezondheid.
Voorbeeld van (proces)resultaat 2015/2016
De provincie stimuleert innovaties op het gebied van geluidreductie op twee
manieren. Samen met provincie Zuid-Holland en de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland hebben we een uitvraag opgesteld om geluidreducerende innovatieve
maatregelen te stimuleren. Op dit moment
ontwikkelen 4 bedrijven (van de oorspronkelijke
19 indieners) een prototype van een inno
vatieve maatregel. 2 Van de 4 prototypes
zullen in 2018 in Noord- en Zuid-Holland op/
langs de provinciale weg worden geplaatst.
Ook intern richten we ons op innovatie van
geluidreducerende maatregelen. Voor
uit voering van het innovatieplan van de
directie Beheer en Uitvoering worden op dit
moment proeflocaties gezocht. De innovatieve maatregelen in het plan omvatten een
nieuw soort stille deklaag, gesloten geleide
rails en het afbuigen van geluid door diffrac
toren (geluidgoten in de grond langs de weg).
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Geur
In het milieubeleidsplan staat bij het thema geur de volgende doelstelling
beschreven: ‘het toe werken naar een verwaarloosbare geurhinder in NoordHolland’. Om deze doelstelling concreet handen en voeten te geven is vooral
veel geïnvesteerd in het toepassen van innovatie technieken om beter inzicht
te krijgen in de aard van geur gerelateerde klachten en waar mogelijk het
achterhalen van de precieze veroorzaker.

Input t.b.v. de Omgevingsvisie:
Onderzoeken hoe het aspect
geur ook meegenomen kan
worden bij ruimtelijke plannen en
ontwikkelingen.

Relevante links:
eNoses

Voor krijgen van een beter inzicht in de geurhinder werkt de provincie Noord-Holland
samen met havenbedrijf Amsterdam, de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,
de brandweer en bedrijven in de Westpoort middels het project ‘GeurinZicht’. Het
project heeft bestaat uit een netwerk van 41 elektronische neuzen, of ook wel
eNoses. Dit zijn meetinstrumenten uitgerust met sensoren, die veranderingen in de
luchtsamenstelling signaleren. Als er een overmatige hoeveelheid van een bepaalde
stof aanwezig is, dan signaleert ‘de neus’ dat en kan de bron van een bepaalde geur te
herleid worden. Op deze manier kan beter inzicht verkregen worden wat de bron is
van de geurklachten en wat hier praktisch gedaan kan worden, om de klacht te
voorkomen. De verwachting is dat het e-nose netwerk in het kader van het dossier
‘varend ontgassen’, verder uitgebreid langs het Noordzeekanaalgebied en in de
IJmond. In het milieubeleidsplan staat dat een onderzoek naar ruimtelijke inpassing
van het provinciaal geurbeleid wenselijk is. Tot dusver heeft er nog geen onderzoek
plaats gevonden. In kader van de voorbereidingen op de omgevingswet en
omgevingsvisie, kan een de wens om het aspect geur mee te nemen in ruimtelijke
plannen, wellicht alsnog een plek krijgen.
Voorbeeld van (proces)resultaat 2015/2016:
Het plaatsen van een netwerk van eNoses.
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Licht en Donker
Het licht/ donkerte beleid is er op gericht om de goede voorbeelden, ideeën
en initiatieven die leven in de maatschappij, bij bijvoorbeeld organisaties en
bedrijven, de kans te geven zich te ontwikkelen en te verspreiden.

Input t.b.v. de Omgevingsvisie:
Het licht/donkerte beleid maakt
gebruik van inspiratie, dialoog en
maatschappelijke initiatieven om het
beleid te concretiseren. Dit betreft
een andere benadering en ander type
instrumentarium dan regelgeving,
mogelijk ook breder interessant om
in te zetten in relatie tot nieuwe
werkwijzen die worden beoogd onder
de Omgevingswet.

Relevante links:
www.Sterrendichterbij.nl

Een platform voor het delen van inspiratie is de website Sterrendichterbij en de
jaarlijkse Nacht van de Nacht. Tijdens de Nacht van de Nacht in 2015 is op Texel de
intentie uitgesproken om toe te werken naar een Dark Sky Park Texel. In de Nacht
van de Nacht in 2016 is de Ster van de Nachtprijs uitgereikt aan de beste plannen voor
maatschappelijk verantwoorde buitenverlichting in de provincie Noord-Holland.
Winnaars waren Tata Steel, Vigor Novus (maakte vooruitstrevend lichtplan voor
gemeente Texel) en gemeente Waterland. Tevens is de Intentieverklaring Dark Sky
Werelderfgoed Waddengebied ondertekend (zie ook hieronder).
Voorbeeld van (proces)resultaat 2015/2016:
Tijdens de Nacht van de Nacht 2016 ondertekenden 43 partijen de Intentieverklaring
Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied. Sindsdien wordt gezocht naar een goede
invulling van deze intentieverklaring, ook in Noord-Holland. Ongeveer 20 mensen
van verschillende organisaties uit de Kop van Noord-Holland brainstormden 30
november in Den Helder over de vraag wat we kunnen doen om een donker
landschap in het Waddengebied te behouden, te versterken en te benutten.
Gemeente Texel heeft in 2015/2016 al haar openbare verlichting aangepast en de
werkgroep Sterrendichterbij op Texel is ondertussen ver gevorderd in haar aanvraag
tot een formeel Dark Sky Park. In 2017 krijgt dit een vervolg.

Bevorderen van een duurzaam,
gezond en veilig Noord-Holland

Bodem
De provincie is bevoegd gezag in het kader van de Wet bodembescherming
(Wbb). Ze werkt aan het voorkomen van aantasting van de bodemkwaliteit
door duurzaam bodembeheer en het saneren van vervuilde locaties.
Het Convenant bodem en ondergrond 2016-2020 is op 17 maart 2015
ondertekend door Rijk, IPO, VNG en UvW. Dit is vertaald in een provinciaal
uitvoeringsprogramma dat op 1 december 2015 is vastgesteld door GS.

Input t.b.v. de Omgevingsvisie:
De bodemtaken gaan met de
Omgevingswet naar gemeenten.
De bodemtaken die wel bij de
provincie blijven liggen (en dus in de
Omgevingsvisie/-verordening terug
dienen te komen) zijn de bescherming
van grondwater en het aardkundig
erfgoed.

GS en PS worden jaarlijks geïnformeerd over de voortgang van het uitvoerings
programma, waarbij de nadruk nu nog ligt op de sanering van spoedlocaties. Ambitie
is dat alle spoedlocaties per 2020 zijn gesaneerd of beheerst; het is de verwachting
dat dit kan worden gerealiseerd. Een ander aandachtspunt is de overdracht van de
bodemtaken naar gemeenten als gevolg van de Omgevingswet, hier wordt in 2017
een begin mee gemaakt.
Voor het aardkundig erfgoed wordt momenteel een herijking uitgevoerd, hiermee
wordt de basis gelegd voor het te zijner tijd opnemen van het aardkundig erfgoed in
de omgevingsverordening.

Relevante links:
Convenant bodem en ondergrond
2016-2020
Provinciaal Uitvoeringsprogramma
Bodemconvenant 2016-2020

De samenwerking met de omgevingsdiensten en de RUD verloopt volgens de
gemaakte werkafspraken en er is een 1-locatielijst gemaakt voor integratie van de
provinciale en gemeentelijke bodeminformatie. Wel is er via de Kaderbrief 2017 extra
financiering uitgetrokken voor het uitvoeren van de bodemtaken, omdat het
bestaande budget ontoereikend bleek te zijn.

Bevorderen van een duurzaam,
gezond en veilig Noord-Holland

Luchtkwaliteit
In het milieubeleidsplan staat bij het thema luchtkwaliteit de volgende
doelstelling geformuleerd ‘…het verder verbeteren van de luchtkwaliteit
in Noord-Holland, gericht op het creëren van een gezonde leefomgeving
voor h aar inwoners..’. Op basis van het coalitieakkoord kan de voornoemde
doelstelling, in de uitvoering tot andere accenten en resultaten leiden.

Input t.b.v. de Omgevingsvisie:
In voorbereiding op de omgevingswet
samen met gemeenten en
stakeholders verkennen, wat
er veranderd n.a.v. het deze
stelselwijziging op het gebied van
het thema luchtkwaliteit qua kaders
en instrumentarium. Wellicht
door samen een BOTS-proef te
organiseren.

Relevante links:
Joaquin project
Varend ontgassen in kaart

In het coalitieakkoord staat bij het onderdeel luchtkwaliteit dat ‘…Europese normen
en onze kaders leidend [zijn] voor het gesprek. De gewonnen milieuruimte komt
beschikbaar voor het investerende bedrijf…’. De ambitie om de luchtkwaliteit verder
te verbeteren ten behoeve van een gezonde leefomgeving enerzijds, kan op
gespannen voet komen te staan met de wens om de gewonnen milieuruimte
beschikbaar te stellen voor het investerende bedrijf, anderzijds.
Inmiddels is het Europese project JOAQUIN (Joint Air Quality Initiative) afgerond. Bij
dit project stond het ondersteunen van gezondheidsbeleid, gericht op luchtkwaliteit
centraal. Er zijn diverse acties ondernomen om de kennis over (de gevolgen van
slechte) luchtkwaliteit te verbeteren. Daartoe werden er onder andere meet
campagnes uitgevoerd, bijeenkomsten georganiseerd en kennis gedeeld. In NoordHolland heeft dit project praktisch geleid tot allerlei activiteiten op en rond de Dag
van de Luchtkwaliteit, extra luchtkwaliteitsmetingen en onderzoek, een mobiele
meetbus die door Noord-Holland reed om metingen te doen en de lancering van een
app die real time inzage geeft in de kwaliteit van de lucht. Mede naar aanleiding van
de onderzoeken en aanbevelingen uit het JOAQUIN-project, is per 1 januari 2017 het
meetprogramma van het luchtmeetnet in de IJmond uitgebreid . Er zijn nu twee
monitoren operationeel die de concentratie roet meten in de IJmond. Bij de VTHtaken wordt rekening gehouden met thema luchtkwaliteit conform de wettelijke
normen.
Bij de uitvoering van het milieubeleidsplan is veel energie gestoken in het sturen op
een schonere scheepvaart en de lobby richting het Rijk en Europa ten behoeve van
strengere emissie-eisen van de binnenvaart. Praktisch heeft dit ertoe geleid dat de
provincie Noord-Holland samen met de provincies Zuid-Holland, Utrecht,
Gelderland, Zeeland en Noord-Brabant samen aandringen op een internationaal
verbod op varend ontgassen bij het CDNI (Het verdrag inzake de verzameling, afgifte
en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart). Daarnaast trekken de voornoemde
provincies ook samen op richting het Rijk. Ook bij het Rijk wordt aangedrongen op
aan op een snelle invoering van een verbod op het ontgassen van benzeen en
benzeenhoudende stoffen. Er is onder andere een gezamenlijk brief naar de
staatssecretaris gestuurd. Om lobby kracht bij te zetten, maar ook omdat de
invoering van een internationaal of nationaal verbod lang op zich laat wachten, is

Luchtkwaliteit
met de samenwerkende provincies afgesproken om zelf ook aan de slag te gaan met
een provinciaal verbod. Sinds 2015
is er al een verbod in NB en ZH. Per 1 maart 2017 geldt er een verbod in Utrecht en
Noord-Holland. Zeeland volgt per 1 mei en Gelderland waarschijnlijk voor of net na
de zomer.
Voorbeeld van (proces)resultaat 2015/2016:
Mobiele meetbus die de luchtkwaliteit meet op verschillende plekken in NoordHolland. Op de foto staat de meetbus op de Oosterdokskade in Amsterdam.

Bevorderen van een duurzaam,
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Afval
De provincie is bevoegd gezag voor stortplaatsen die na 1996 gesloten zijn of
worden. Het gaat om vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)
van inrichtingen waar afvalstoffen worden opgeslagen. Daarnaast zijn we
verantwoordelijk voor de nazorg van deze stortplaatsen.

Input t.b.v. de Omgevingsvisie:
Zie thema Circulaire Economie.
Herontwikkeling van stortplaatsen is
geen taak van de provincie. We stellen
daaraan wel regels in verband met
nazorg.
Relevante links:
Provinciale rol afval / stortplaatsen
Duurzaam Stortbeheer

Wat betreft de VTH-taken heeft de OD NZKG in 2016 geconstateerd dat er een
opvallende toename van ontheffingaanvragen voor het storten van sorteerresidu
heeft plaatsgevonden. Dit is vanuit het oogpunt van milieu een ongewenste ont
wikkeling. Sorteerresidu is een categorie afval dat volgens het landelijke afvalbeleid
verbrand zou moeten worden. Voor de rest van de looptijd van het Milieubeleidsplan
ondernemen wij actie om deze ongewenste ontwikkeling tegen te gaan.
Wat betreft nazorg is het een vereiste dat er een actueel nazorgplan is voor de stort
plaatsen en dat het nazorgfonds financieel gezond is. De afgelopen periode is een
aangepast nazorgplan van Sortiva goedgekeurd. De plannen voor de stortplaatsen
Nauerna, Schoteroog, Hollandse Brug Amerikahaven en Insteekhaven volgen. Het
nazorgfonds is financieel gezond. Op dit moment vindt er een evaluatie plaats van de
nazorgregeling in de Wet milieubeheer door het Ministerie van I&M. Dit kan invloed
hebben op het nazorgfonds. De provincie is bij deze evaluatie betrokken.
Er zitten nu twee stortplaatsen in de sluitingsprocedure (Schoteroog en Hollandse
Brug). De Insteekhaven zal volgen.
Momenteel vindt in opdracht van de provincie een onderzoek
plaats door de TU Delft naar afvalverwerking en -scheiding bij
bedrijven en het toezicht hierop door de Omgevingsdiensten.
Afhankelijk van de resultaten kunnen vervolgacties worden
bepaald.
De provincie heeft met het Rijk, andere provincies en
Afvalbedrijven in 2015 een Green Deal gesloten inzake
Duurzaam Stortbeheer. Dit houdt in dat na sluiting de
stortplaats niet als gebruikelijk wordt afgedekt met een
bovenafdichting maar dat onder invloed van natuurlijke
elementen er een versnelde uitloging plaatsvindt. Hierdoor is
eeuwigdurende nazorg van de stortplaats wellicht niet meer
noodzakelijk. In Noord-Holland vindt een pilot Duurzaam
Stortbeheer plaats bij de stortplaats Middenmeer.
Zie verder ook het thema circulaire economie.
Voorbeeld van (proces)resultaat 2015/2016
Ondertekening van de Green Deal duurzaam stortbeheer op 6
oktober 2015.

Bevorderen van een duurzaam,
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Externe Veiligheid
De provincie is bevoegd gezag voor risicovolle bedrijven, waar het aspect
externe veiligheid speelt. Daarnaast zorgt de provincie voor goede informatie
over externe veiligheid via de Risicokaart en voor professionalisering van het
vakgebied, onder andere door een goede kennisinfrastructuur.

Input t.b.v. de Omgevingsvisie:
Externe Veiligheid wordt in de
omgevingswet Omgevingsveiligheid.
Het opstellen van visies omgevings
veiligheid door gemeenten is door
vertraging van de inwerkingtreding
van de omgevingswet nog maar
beperkt opgepakt. Nieuwe regel
geving op het gebied van externe
veiligheid is pas eind 2016 in
concept gepubliceerd. Op basis
van de concepten van de nieuwe
omgevingswet is de verwachting
dat de omgevingsveiligheid
eerder en duidelijker zichtbaar
in de planvorming zal worden
meegenomen. In 2017 wordt door
de OD NZKG, enkele gemeenten,
veiligheidsregio’s en provincie pilots
gestart mbt de nieuwe regelgeving
voor EV en de gevolgen hiervoor voor
de ruimtelijke ordening

Relevante links:
Netwerk externe veiligheid
Risicokaart

De gegevens over bedrijven met gevaarlijke stoffen op de Risicokaart zijn actueel.
De gegevens over kwetsbare opbjecten zijn bij sommige gemeenten nog niet actueel.
Dit betreft op dit moment 12 van 48 gemeenten.
1

Bijna elk jaar wordt aan het bevoegde gezag of aan de bevoegde instantie
(gemeenten) doorgegeven of de informatie, die zij op de Risicokaart moeten
plaatsen, nog actueel is. Een aantal gemeenten onderneemt hierop actie. Een
aantal gemeenten doet dat echter niet. Wij hebben als provincie slechts
sanctiemogelijkheid ten aanzien van bedrijven met gevaarlijke stoffen en niet op
het terrein van kwetsbare objecten. Dat zou het ministerie van V en J moeten
doen. Wij kunnen slechts wijzen op situaties waarin de gegevens niet aan
volledigheid en/of actualiteit voldoen.

2

Ook worden zonodig bijeenkomsten georganiseerd om de invoerders te
informeren en te trainen voor de invoer.

3

Er wordt op dit moment nagedacht en gewerkt aan een methode waarbij het de
gegevens van kwetsbare objecten uit centrale databases kunnen worden
‘gedownload’, wat de invoerders kan ontlasten.

Door de bundeling van expertise over externe veiligheid bij de omgevingsdiensten is
het externe veiligheidsbeleid minder kwetsbaar geworden. Daarnaast wordt via het
programma Impuls Omgevingsveiligheid samengewerkt met andere provincies,
veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten om gemeenten te adviseren over Externe
Veiligheid (EV) en te borgen dat EV wordt meegenomen in gemeentelijke plannen.
Tevens wordt via dit programma geïnvesteerd in de kennisinfrastructuur. Dit
programma loopt door tot en met 2018. De omgevingswet maakt dat we de komende
jaren moeten investeren in kennis over wijzigingen die op het gebied van regelgeving
voor externe veiligheid zullen gaan plaatsvinden.. Aandachtpunt is dat financiering
van het Rijk voor dit programma na 2018 afloopt, terwijl de omgevingswet pas
daarna van kracht wordt Juist bij de uitvoering van deze nieuwe wet zal op gebied
van EV een extra impuls in kennis en capaciteit nodig zijn.

Externe Veiligheid
Voorbeeld van (proces)resultaat 2015/2016:
Er is nu een veiligheidscontour voor AFS-Schiphol, waarbinnen de risicobronnen
(in dit geval tankpunten) nu mogen worden verplaatst, zolang ze binnen de contour
blijven. Dit biedt voordelen voor zowel de luchthaven als de omgeving, namelijk
flexibiliteit voor het betanken voor de luchthaven en tegelijk een duidelijke
begrenzing naar de omgeving. Eerder waren het allemaal losse begrenzingen
per tankpunt.

