Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 5 oktober 2021
1

Aanpak Oostelijke Vechtplassen: tussenevaluatie en jaarlijkse
voortgangsrapportage
Een extern onderzoeksbureau heeft een Tussenevaluatie uitgevoerd op het
programma Oostelijk Vechtplassen. De Voortgangsrapportage 2020 Oostelijke
Vechtplassen is de formele jaarlijkse verantwoording van het programma en
toont de voortgang op inhoudelijk en financieel gebied.
Besluit:

1. Kennis te nemen van de Tussentijdse evaluatie Gebiedsakkoord OVP en de
Voortgangsrapportage OVP 2020;
2. De rapportages middels bijgevoegde brief ter informatie aan te bieden aan
PS.
2

Voortgangsrapportage Regionale Keringen 2020
Op grond van de Waterwet zijn provincies belast met het aanwijzen en
normeren van regionale waterkeringen. De waterschappen zijn
verantwoordelijk voor beheer, onderhoud, toetsing en verbetering van deze
waterkeringen. De drie waterschappen in Noord-Holland presenteren elk jaar
een voortgangsrapportage over de toetsing en verbetering van de regionale
waterkeringen.
Besluit:

1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportages regionale waterkeringen
2020 van de waterschappen;
2. Aan het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en het waterschap
Amstel, Gooi en Vecht een reactie te sturen door middel van bijgevoegde
brieven;
3. Aan de provincie Zuid-Holland door middel van bijgaande brief een
machtiging te verlenen om een reactie aan het hoogheemraadschap van
Rijnland te versturen.
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Voortgangsrapportage OV-Fonds
Het provinciale OV-fonds investeert in het beter benutten van
stationsomgevingen (voor woningbouw, bedrijvigheid, voorzieningen), het
verbeteren van overstapmogelijkheden tussen trein, metro, bus, fiets
(ketenreis) en de leefomgeving rond OV-knooppunten. In de
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voortgangsrapportage staat de stand van zaken van de projecten die een
bijdrage hebben gekregen uit het fonds. Ook worden ontwikkelingen geschetst
en bevat het enkele aanpassingen van het Bestedingsplan.
Besluit:

1. De voortgangsrapportage OV-Fonds vast te stellen;
2. De voortgangsrapportage OV- Fonds middels bijgevoegde brief ter
informatie aan te bieden aan PS.
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Begrotingen 2022 van het IPO en BIJ12
Het IPO-bestuur heeft op 2 september de begrotingen 2022 van het IPO en
BIJ12 vastgesteld. Middels een technische briefing op 23 augustus heeft PS
kennis kunnen nemen van de begrotingen. Deze zijn daarna ongewijzigd
vastgesteld door het IPO-bestuur. Deze brief voorziet in extra informatie
aangaande de wijzigingen t.o.v. de kaderbrief 2022 waarover zij op 28 juni zijn
geïnformeerd.
Besluit:

1. Kennis te nemen van de door het IPO-bestuur vastgestelde begrotingen
2022 van het IPO en BIJ12;
2. De begrotingen 2022 van het IPO en BIJ12 met bijgevoegde brief te delen
met Provinciale Staten.
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Beantwoording Statenvragen nr. 74 van de heer Van den Berg (JA21) over de
uitspraak van de Raad van State over windturbinenormen
Namens de fractie van JA21 zijn schriftelijke vragen gesteld over de recente
uitspraak van de Raad van State over windturbines.
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. 84 van mevrouw Van Soest (50PLUS/PvdO)
over windmolenparken druisen in tegen Europees recht
Namens de fractie van 50PLUS-PvdO zijn schriftelijke vragen gesteld over de
recente uitspraak van de Raad van State over windturbines.
Besluit:
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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.
7

Geannoteerde agenda IPO Bestuur 6 oktober 2021
GS bespreken de agenda voor de bestuursvergadering van het Inter Provinciaal
Overleg op 6 oktober 2021.
Besluit:

Kennis te nemen van de agenda IPO Bestuur van 6 oktober 2021 en in te
stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotaties.
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Just Transition Fund - Transitieplan IJmond
De Europese Unie heeft het Just Transition Fund opgericht om regio’s die nog
sterk leunen op fossiele brandstoffen, te ondersteunen bij de transitie naar een
duurzame industrie. De IJmond-gemeenten en de provincie Noord-Holland
hebben gezamenlijk een Transitieplan IJmond opgesteld om een beroep te
kunnen doen op de middelen die binnen het fonds voor de IJmond-regio zijn
gereserveerd. Het Transitieplan bevat een strategie op hoofdlijnen voor het
‘transitiepad’ naar een duurzame (staal)industrie in de IJmond en het
Noordzeekanaal-gebied. Vanuit het fonds is € 58,5 miljoen gereserveerd voor
de IJmond.
Besluit:

1. In te stemmen met het Transitieplan IJmond en dit samen met de colleges
van de IJmondgemeenten in te dienen bij het Rijk als voorzet vanuit de IJmond
voor het Nationale Transitieplan;
3. PS te informeren over het Transitieplan IJmond met bijgevoegde brief.
9

Advies inzake het initiatiefvoorstel “Opvolging expertmeeting
Bedrijfsopvolging in de agrarische sector”
De fracties D66 en VVD hebben een initiatiefvoorstel ingediend inzake
“Opvolging expertmeeting Bedrijfsopvolging in de agrarische sector”. Het
college heeft over dit initiatiefvoorstel een advies opgesteld.
Besluit:

1. Kennis te nemen van het initiatiefvoorstel “Opvolging expertmeeting
Bedrijfsopvolging in de agrarische sector”;
2. Bijgevoegd advies vast te stellen en aan Provinciale Staten te verzenden.
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Natuurbeheerplan 2022
Het Natuurbeheerplan wordt jaarlijks geactualiseerd en bevat de kaders en de
natuurdoelen voor de subsidiëring van het natuurbeheer door de provincie. Het
Natuurbeheerplan heeft van 18 juni t/m 28 juli 2021 ter inzage gelegen. Met
dit besluit worden de Nota van Beantwoording en het Natuurbeheerplan 2022
ter besluitvorming aan Provinciale Staten voorgelegd.
Besluit:

1. De bijgevoegde Statenvoordracht vast te stellen, waarin aan Provinciale
Staten wordt voorgesteld de nota van beantwoording zienswijzen
Natuurbeheerplan en het Natuurbeheerplan 2022 vast te stellen;
2. De Statenvoordracht met het bijbehorende ontwerpbesluit aan Provinciale
Staten te zenden met bijgaande brief.
11

Beleidslijn openbaarheid provincie Noord-Holland
Provincie Noord-Holland heeft een nieuw beoordelingskader opgesteld voor de
beoordeling van Wob-verzoeken en actieve openbaarmaking. Dit
beoordelingskader kan worden geraadpleegd via https://www.noordholland.nl/Loket/Wob_verzoek.
Besluit:

1. De bijgevoegde ‘beleidslijn openbaarheid PNH’ vast te stellen;
2. Provinciale Staten via bijgevoegde brief te informeren over de beleidslijn;
3. De beleidslijn te publiceren in het Provinciaal Blad.
12

Auditopvolging peildatum 1 september 2021
Auditopvolging is een instrument om de overgenomen aanbevelingen van de
externe accountant, de Randstedelijke Rekenkamer, de provinciearchivaris en
Concerncontrol systematisch door te voeren. Het dient tevens als
verantwoordingsinstrument naar PS en sturingsinstrument voor PS. Per halfjaar
wordt gerapporteerd aan de directie, GS en PS.
Besluit:

1. De notitie auditopvolging en de Auditopvolgingslijst per 1 september 2021
vast te stellen;
2. Deze notitie en de Auditopvolgingslijst d.m.v. bijgaande brief ter
kennisname door te sturen naar Provinciale Staten.
13

Advies GS aangehouden moties begroting 2022
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Provinciale Staten hebben meerdere moties ingediend met een
bestedingsvoorstel voor het rekeningresultaat over 2020. GS adviseren in deze
brief over de ingediende moties en over het beschikbare bedrag dat hiervoor
ingezet kan worden.
Besluit:

1. De adviezen op de aangehouden moties zoals ingediend tijdens de PS
vergadering van 28 juni jl. vast te stellen;
2. Kennis te nemen van de volgende redeneerlijnen voor de bepaling van de
budgettaire ruimte voor uitvoering van de aangehouden moties:
a. Te besluiten om een bedrag van € 640.000 beschikbaar te stellen
voor nieuw beleid 2022. Dit bedrag is de som van de bestedingsruimte
algemene reserve van € 100.000 en het begrotingssaldo 2022 van € 540.000;
b. Te besluiten om als uitgangspunt te nemen het rekeningenresultaat 2020,
rekening houdend met verwachte ontwikkelingen, en op basis hiervan een
bedrag tussen de € 0 en € 3.700.000 beschikbaar te stellen voor nieuw beleid
in 2022;
3. Beide opties aan PS voor te leggen en deze met hen te bespreken;
4. PS met bijgaande brief te informeren over de adviezen op de moties en de
mogelijke dekking daarvan.
14

Memorie van antwoord begroting 2022
In de memorie van antwoord beantwoorden Gedeputeerde Staten de
schriftelijke vragen die Provinciale Staten over de begroting 2022 hebben
gesteld.
Besluit:

1. De memorie van antwoord naar aanleiding van de begroting 2022 vast te
stellen;
2. De memorie van antwoord naar aanleiding van de begroting 2022 met
bijgaande brief ter kennisname aan Provinciale Staten toe te zenden.
15

Beantwoording Statenvragen nr. 90 van mevrouw Van Geffen over de
afwikkeling Tocardo en werkwijze PDENH
Mevrouw Van Geffen heeft vragen gesteld over de afwikkeling Tocardo en
werkwijze PDENH.
Besluit:

Het college stelt de antwoorden vast.
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De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in

bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit beschikbaar.
16

Annotatie bij Agenda Stichtingsbestuur Zeehaven IJmuiden d.d. 7 oktober 2021
Zeehaven IJmuiden N.V. is de eigenaar en exploitant van de havens en de
visafslag van IJmuiden. De provincie is lid van het Stichtingsbestuur van
Zeehaven IJmuiden N.V.
Besluit:

1. Kennis te nemen van de agenda van vergadering van het Stichtingsbestuur
van Zeehaven IJmuiden N.V. op donderdag 7 oktober 2021;
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie bij
vergadering van het Stichtingsbestuur van Zeehaven IJmuiden N.V. op
donderdag 7 oktober 2021.

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
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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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