Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 12 januari 2021
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Toepassing handreikingen MRA circulaire inkoop

Vanuit de MRA wordt gevraagd of de in de MRA samenwerkende overheden de
handreikingen Circulaire Inkoop willen toepassen. Deze vraag kan voor de
provincie Noord-Holland positief beantwoord worden. Daarnaast wordt

gevraagd naar het ondertekenen van het landelijke Betonakkoord, wat door de
provincie in november 2020 is gedaan.

Besluit

1. De handreikingen klimaat neutraal inkopen en circulair inkopen van de MRA
te gaan toepassen;

2. De gestelde vragen over toepassing daarmee positief te beantwoorden met
bijgevoegde brief.
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Vaststellen Uitvoeringsregeling subsidie gezonde leefomgeving complexe
industrie Noord-Holland 2021

In de periode 2020-2024 trekt de provincie € 14.2 miljoen uit om een gezonde

leefomgeving te stimuleren. Het grootste deel daarvan komt beschikbaar voor
initiatieven van derden. Deze uitvoeringsregeling is daar een onderdeel van.

Van 2021 tot en met 2024 is er jaarlijks € 1 miljoen subsidie beschikbaar voor
complexe industriële bedrijven. Daarmee kunnen zij -bovenop de verplichte
maatregelen- extra maatregelen nemen die de uitstoot van fijn stof,

stikstofoxiden, geluid en geur verminderen. En daarmee de leefomgeving
verbeteren.

Besluit

1. De Uitvoeringsregeling subsidie gezonde leefomgeving complexe industrie
Noord-Holland 2021 vast te stellen;

2. Het bovenstaande besluit te publiceren in het Provinciaal Blad;

3. VNO NCW en ORAM te informeren over de uitvoeringsregeling met
bijgevoegde brief;

4. PS te informeren met bijgevoegde brief.
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Beantwoording Statenvragen nr. 121 van mevrouw Vastenhouw (FvD) over
gemeentelijke fusies

Mevrouw J. Vastenhouw heeft vragen gesteld over gemeentelijke fusies.

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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Openstelling Europese REACT-EU middelen per 15 februari 2021

Kansen voor West2 is het uitvoeringsprogramma in landsdeel West (Randstad)
van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling met als doel om

innovaties en duurzaamheid in het MKB te stimuleren. Als gevolg van COVID19 worden aan Kansen voor West2 uit het Europese herstelfonds REACT-EU

middelen toegevoegd die bijdragen aan het herstel van een digitale, groene en
weerbare economie. Met dit besluit stemmen GS in om per 15 februari 2021
deze middelen open te stellen.

Besluit

1. In te stemmen met openstelling van de extra Europese middelen REACT-EU
binnen het Kansen voor West2 programma voor prioriteit 6 ‘Bevorderen van

crisis herstel in de context van de COVID-19 pandemie en het voorbereiden

van een groen, digitaal en weerbaar herstel van de economie’ per 15 februari

2021 door Managementautoriteit van het Operationeel Programma EFRO West-

Nederland (Kansen voor West 2);

2. In te stemmen met het voor Noord-Holland openstellen van een bedrag van
€6.645.270 voor de actielijnen Digitaal regionaal en Groen regionaal met een
subsidiepercentage van maximaal 60% en een maximum subsidieplafond van
€1.000.000 per aangevraagd project;

3. In te stemmen met het voor Noord-Holland openstellen van een bedrag van
€3.000.000 voor bestaande Financieringsinstrumenten in het programma

Kansen voor West2 in Noord-Holland en de actielijnen Digitaal regionaal en

Groen regionaal met een subsidiepercentage van maximaal 60%;

4. Een bijdrage te verlenen voor de uitvoeringskosten van de REACT-EU

middelen binnen het programma Kansen voor West2 van €399.362 conform

het huidige Samenwerkingsconvenant Kansen voor West 2014-2020 voor de

periode van 2022 tot 2025;

5. PS te informeren per bijgaande brief;

6. De Managementautoriteit van Kansen voor West per bijgaande brief te
informeren over de bovenstaande besluiten;

7. De gedeputeerde Economie/Europa te machtigen om besluiten te nemen

met betrekking tot ondergeschikte wijzigingen in de uitvoering van het Kansen
voor West2 programma.
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Brief stikstofaanpak BUCH-gemeenten

De gemeenten Heiloo, Castricum en Uitgeest hebben beleidsregels

gepubliceerd over de toepassing van de Wet natuurbescherming. Al eerder

heeft de gemeente Bergen een soortgelijke lijn gehanteerd. Deze beleidsregels

kunnen tot de verkeerde veronderstelling bij de initiatiefnemer leiden dat geen
vergunningplicht bestaat voor bepaalde kleine bouwwerken. Niet de

gemeenten maar de provincie is hiervoor namelijk bevoegd gezag. De

provincie stelt dit probleem aan de orde en nodigt de gemeenten uit voor
bestuurlijk overleg op korte termijn.

Besluit

1. Bijgaande brieven inzake beleidsregels voor de stikstofproblematiek te

versturen aan de colleges van B&W van Bergen, Heiloo, Castricum en Uitgeest,
en hen uit te nodigen voor bestuurlijk overleg;
2. PS informeren met inliggende brief.
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Brief aan Schagen en voornemen last onder dwangsom woningbouwlocatie
Denneweg/Duinroosweg Callantsoog

Op de locatie Denneweg/Duinroosweg in Callantsoog wordt een

woningbouwproject van 17 woningen gerealiseerd. Vanwege stikstofdepositie
geldt een vergunningplicht op grond van de Wet natuurbescherming. Het

standpunt van de gemeente Schagen over het ontbreken de vergunningplicht
leidt bij de initiatiefnemer tot een verkeerde veronderstelling.

In de brief aan de gemeente wordt dit probleem aan de orde gesteld en wordt
de gemeente uitgenodigd voor een bestuurlijk overleg op korte termijn.

Besluit

1. Bijgaande brief inzake de stikstofproblematiek te versturen aan het college
van B&W van Schagen en hen uit te nodigen voor een bestuurlijk overleg;

2. De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord te verzoeken om een voornemen

last onder dwangsom te sturen aan de initiatiefnemer van het

woningbouwproject op de locatie Denneweg/Duinroosweg in Callantsoog;
3. PS informeren met inliggende brief.

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:

M. Hartog

tel. (06) 4813 9088
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H. Wijker

tel. (06) 5316 8683
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M. van den Heuvel
L. Kruisinga

tel. (06) 1860 9412

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.

