Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 10 november 2020
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Leidraad voor internationale zaken
Het doel van deze leidraad is om op een uniforme wijze afwegingen te maken
wanneer internationale inzet vanuit de provinciale organisatie en bestuur
gewenst is. Uniforme afwegingen voor internationale activiteiten zouden
kunnen leiden tot het beter benutten van potentiële kansen voor internationale
samenwerking, kennisuitwisseling en een optimaal vestigingsklimaat. De
leidraad werkt middels een trechter model, hierin wordt op basis van een
aantal afwegingen een positief of negatief advies afgegeven

Besluit
1. Kennis te nemen van de leidraad voor internationale zaken;
2. De Provinciale opgaven en activiteiten benoemd in de leidraad voor
internationale zaken vast te stellen;
3. PS te informeren met inliggende brief.
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Regionale Samenwerkingsafspraken Wonen Kop van Noord-Holland
Conform de Provinciale Ruimtelijke Verordening en conform de
Omgevingsverordening en Omgevingsregeling die naar verwachting op 16
november 2020 in werking treden dient een regio regionale afspraken over
woningbouw te maken. In de Kop van Noord-Holland is gekozen voor een
bestuurlijk convenant, waarin de regionale kwantitatieve en kwalitatieve
woningbouwafspraken en de werkwijze van de regio voor de beoordeling van
nieuwe plannen zijn opgenomen. In het convenant staan afspraken tussen
regiogemeenten onderling en tussen regiogemeenten en provincie. Gemeente
Texel heeft een status aparte en de woningafspraken voor deze gemeente zijn
in een aparte bijlage opgenomen. Hierna gaat de regio aan de slag met het
woonakkoord.

Besluit
1. Het convenant ‘Regionale Samenwerkingsafspraken Woningbouw Kop van
Noord-Holland 2020-2030’ aan te gaan met de regiogemeenten Kop van
Noord-Holland: Schagen, Den Helder, Hollands Kroon en Texel;
2. Portefeuillehouder Wonen te machtigen het convenant ‘Regionale
Samenwerkingsafspraken Woningbouw Kop van Noord-Holland 2020-2030’ te
tekenen;
3. Portefeuillehouder Wonen te machtigen om wijzigingen/ aanvullingen van
niet ingrijpende aard in het convenant aan te brengen;
4. PS middels bijgevoegde brief te informeren.
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Brief ontwikkelingen PWN 2020
1

GS stuurt brief aan PS over stand van zaken strategische ontwikkelingen PWN
2020.

Besluit
Inliggende brief aan PS te versturen.
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Conceptonderzoeksagenda vervolg Regionaal OV Toekomstbeeld
De provincie Noord-Holland wil – samen met vervoerders en overheden in de
regio – een sterk OV-netwerk in de provincie. Eind 2019 is het Regionaal OV
Toekomstbeeld 2040 Noord-Holland en Flevoland vastgesteld. Om een vervolg
te geven aan de uitwerking van het toekomstbeeld is het afgelopen jaar
gewerkt aan een plan van aanpak en een conceptonderzoeksagenda.

Besluit
1. Kennis te nemen van de conceptonderzoeksagenda van het vervolg
Regionaal OV Toekomstbeeld 2040 Noord-Holland en Flevoland;
2. De conceptonderzoeksagenda ter bespreking aan Provinciale Staten voor te
leggen door middel van bijgaande brief.
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Beschikbaarheidsvergoeding Openbaar Vervoer 2020-2021
Als gevolg van de coronamaatregelen reizen veel minder mensen met het
openbaar vervoer, waardoor de vervoerders reizigersinkomsten mislopen. De
rijksoverheid stelt voor 2020 en de eerste helft van 2021 een
beschikbaarheidsvergoeding Openbaar Vervoer aan de vervoerders
beschikbaar. Deze vergoeding compenseert een groot deel van de gederfde
reizigersinkomsten als gevolg van de coronacrisis. De
beschikbaarheidsvergoeding wordt via de concessieverleners aan de
vervoerders uitgekeerd. Daarvoor moeten de concessiedocumenten voor de
Noord-Hollandse OV-concessies worden aangepast.

Besluit
1. De OV-concessies Gooi en Vechtstreek 2011-2021, Haarlem-IJmond 20172027 en Noord-Holland Noord 2018-2028 en bijbehorende
subsidiebeschikkingen te wijzigen om daarmee een passende grondslag te
creëren om de Beschikbaarheidsvergoedingen van 2020 en 2021 van het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uit te kunnen keren aan de
concessiehouders;
2. De sectormanager Mobiliteit te mandateren om ter uitvoering van het besluit
onder 1 de concessiebesluiten en subsidiebeschikkingen voor de OVconcessies te wijzigen conform de landelijk opgestelde modeltekst zoals
opgenomen in bijlage 2;
3. De provinciale subsidie aan de houder van de onder 1 genoemde concessies
in 2020 en de eerste helft van 2021 vast te stellen op het niveau van de
Vervoerplannen 2020 zoals oorspronkelijk vastgesteld voorafgaand aan de
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uitbraak van het coronavirus (incl. index-toepassing);
4. Provinciale Staten te informeren door middel van bijgaande brief.
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Subsidieregeling Gedragsbeïnvloeding Verkeersveiligheid 2021
De provincie vindt het belangrijk om verkeerseducatie aan te bieden
aan scholieren op het basis en voortgezet onderwijs. Op deze manier
leren scholieren op jonge leeftijd verkeersveilig gedrag aan wat ook op
latere leeftijd doorwerkt. Subsidie voor verkeerseducatie kan
worden aangevraagd door organisaties die verkeerseducatie op
scholen aanbieden.

Besluit
1. De uitvoeringsregeling Gedragsbeïnvloeding Verkeersveiligheid NoordHolland 2021 vast te stellen;
2. Het subsidieplafond behorend bij de uitvoeringsregeling
Gedragsbeïnvloeding Verkeersveiligheid Noord-Holland 2021 vast te stellen op
€ 1.322.000;
3. Het onder 2 bedoelde subsidieplafond als volgt te verdelen:
- Basisonderwijs: € 793.200
- Voortgezet onderwijs: € 528.800
4. De onder 1, 2 en 3 genoemde besluiten te publiceren in het provinciaal blad;
5. Provinciale Staten door middel van bijgevoegde brief te informeren over de
onder 1, 2 en 3 genoemde besluiten.
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Beantwoording Statenvragen nr. 106 van de heer Klein over opheffen intercity
Amsterdam - Hilversum - Amersfoort
De heer Klein (ChristenUnie) heeft vragen gesteld naar aanleiding van een
besluit dat de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat op 28
september 2020 heeft genomen over een nieuw dienstregelingsmodel voor de
spoorcorridor Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad.

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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Adaptieve uitvoeringsstrategie energie-infrastructuur
GS stellen de “Bouwstenen Adaptieve Uitvoeringsstrategie Energieinfrastructuur 2020 – 2024” vast. Hierin staat een routekaart voor de provincie,
die is opgesteld in samenwerking met de netbeheerders. Het doel is om op de
korte termijn knelpunten in het elektriciteitsnet op te lossen en op de lange
termijn toe te werken naar een hybride energiesysteem. In het hybride systeem
vullen verschillende vormen van energie, zoals waterstof, warmte en
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elektriciteit, elkaar aan. De Routekaart is een vervolg op het Actieprogramma
Klimaat dat recent door Provinciale Staten is vastgesteld. De energie
infrastructuur vraagt om een integrale benadering. Niet alleen tussen
verschillende overheidslagen en tussen verschillende energiedragers
(elektriciteit, waterstof, warmte en CO2) maar ook tussen verschillende thema’s
(mobiliteit, wonen, werklocaties en landschap).

Besluit
1. De ‘Bouwstenen Adaptieve Uitvoeringsstrategie Energie-infrastructuur
2020-2024’ vast te stellen;
2. Provinciale Staten te informeren met bijgaande brief en te verzoeken de
strategie te agenderen voor bespreking in commissie RWK;
3. Provinciale Staten te verzoeken motie 104-2019 als afgedaan te
beschouwen.
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Planning Actieprogramma Klimaat
GS hebben PS een brief gestuurd met de planning van de belangrijkste acties
uit het Actieprogramma Klimaat.

Besluit
PS per brief te informeren over de planning van het Actieprogramma Klimaat.
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Agenda dagelijks bestuur Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 11
november 2020 inclusief annotatie
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 11 november 2020.

Besluit
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het dagelijks
bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord d.d. 11 november
2020;
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie.
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Openstellingsbesluit Natuur 2021
Om de biodiversiteit te versterken subsidieert de provincie het natuurbeheer,
agrarisch natuurbeheer, landschapsbeheer en omzetting van agrarische grond
naar natuur. Hiervoor stelt de provincie jaarlijks de aanvraagperioden, de
tarieven en de subsidieplafonds vast.

Besluit
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1. Bijgaand “Openstellingsbesluit Natuur 2021” vast te stellen, onder
voorbehoud van vaststelling van het Programma Natuurontwikkeling 20212025 en de begroting 2021 door Provinciale Staten;
2. Provinciale Staten te informeren via bijgevoegde brief;
3. Het openstellingsbesluit te publiceren in het Provinciaal Blad.
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Wijzigingsbesluit subsidieplafonds subsidie Kwaliteitsimpuls Natuur en
Landschap (SKNL) 2020
De provincie werkt aan de aanleg van nieuwe natuurgebieden om het
Natuurnetwerk Nederland te voltooien. Eén van de mogelijkheden hierbij is dat
grondeigenaren subsidie krijgen om hun land om te vormen naar
natuurgebied. Omdat er dit jaar veel aanvragen zijn voor deze regeling,
hebben Gedeputeerde Staten besloten om het subsidieplafond te verhogen,
zodat kan worden doorgewerkt aan de realisatie van het NNN.

Besluit
1. Te besluiten om de plafonds binnen de subsidieregeling SKNL
openstellingsjaar 2020 aan te passen naar:
- investeringssubsidie onderdeel a: € 2.600.000,- (van €1.200.000,-)
- investeringssubsidie onderdeel c: € 600.000,-

(van €450.000,-)

- functieverandering: € 3.500.000,- (van €2.000.000,-)
2. Provinciale Staten te informeren via bijgaande brief;
3. Het besluit te publiceren in het provinciaal blad.
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Verkoop Polderweg 1 te Hippolytushoef
Het object aan de Polderweg 1 te Hippolytushoef is niet meer nodig voor
realisatie van provinciale doelen. Het is in 2009 aangekocht ten behoeve van
het gebiedsontwikkelingsplan Wieringerrandmeer. In 2010 hebben GS besloten
af te zien van dit plan. In 2019 is het object in de openbare verkoop gebracht.
Er is nu overeenstemming bereikt met potentiële kopers.

Besluit
Tot verkoop van:
- het erf met restanten van een landbouwschuur aan de Polderweg 1 te
Hippolytushoef, kadastraal bekend gemeente Wieringen, sectie H, nummer 92,
ter grootte van 4.395 m2;
- een perceel cultuurgrond aan de Polderweg te Hippolytushoef, kadastraal
bekend gemeente Wieringen, sectie H, nummer 448, met een voorlopige
oppervlakte van 33.835 m2;
voor een totale koopsom van € 415.000 k.k.

Aan deze besluitenlijst en de daarin opgenomen omschrijving/samenvatting/toelichting van
de afzonderlijke besluiten kunnen geen rechten worden ontleend.
5

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
R. Fillet

tel. (06) 1830 6074

1

M. van den Heuvel

tel. (06) 1860 9412

11, 12, 13

K. Leers

tel. (06) 3168 8211

2, 3

I. de Roo

tel. (06) 2223 4882

8, 9, 10

H. Wijker

tel. (06) 5316 8683

4, 5, 6, 7

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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