
 

Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 10 september 2019 

 

1 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 64 van de heer Smaling (SP) en mevrouw 
Alberts (SP) inzake Risico's natuur- en milieubescherming door de MER 

Op 29 juli 2019 zijn Statenvragen ingediend door de heer Smaling (SP) en mw. 
Alberts (SP) over Risico’s voor natuur- en milieubescherming ten aanzien van 
de MER. 
 

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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Wob-verzoek Uitbestedingsovereenkomst bediening kunstwerken provincie 
Noord-Holland 

Wob is de afkorting van de Wet openbaarheid van bestuur. De Wob regelt het 
recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is meestal openbaar, 
maar de Wob kent een aantal gevallen waarin de gevraagde informatie niet 
geschikt is om openbaar te maken. Meer over de Wob is te vinden op 
www.noord-holland.nl/wob . 
 

Besluit 
1. De in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur gevraagde informatie 
over de Uitbestedingsovereenkomst bediening kunstwerken PNH gedeeltelijk 
openbaar te maken en gedeeltelijk te weigeren; 

2. Verzoeker door middel van bijgevoegd besluit hierover te informeren; 

3. Het besluit en de inventarislijst op grond van artikel 6, vijfde lid, Wob te 
publiceren op de website www.noord-holland.nl/wob ; 

4. Twee weken te wachten met publicatie van de (deels) openbare documenten 
op de website www.noord-holland.nl/wob ; 

5. PS en Trigion Services hierover te informeren door middel van bijgevoegde 
brieven. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 66 van de heer Mantel (FvD) inzake Afvalstort 
Wieringerwerf 

http://www.noord-holland.nl/wob
http://www.noord-holland.nl/wob
http://www.noord-holland.nl/wob


 
Op 12 augustus 2019 zijn Statenvragen ingediend door de heer I.J.M. Mantel 
(Forum voor Democratie) over de tijdelijke ontheffing die is verleend voor de 
stort van in potentie brandbaar bedrijfsafval op stortplaats Wieringerwerf, ten 
gevolge van de situatie bij het Afval Energie Bedrijf Amsterdam (AEB). 
 

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. 67 van de heer Hoogervorst (SP) inzake 
Stortplaats Wieringermeer – noodvoorziening afval AEB 

Op 14 augustus 2019 zijn Statenvragen ingediend door de heer W. 
Hoogervorst (SP) over de Stortplaats Wieringermeer – noodvoorziening afval 
AEB. 
 

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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Rapport en Handout 'Hoogwaardige inzet biomassa MRA' 

GS bieden PS een rapport en handout aan waarin de lokale biomassastromen in 
de MRA en de verwerkingscapaciteit daarvan in kaart worden gebracht. Het 
rapport geeft ook een indicatie van kansrijke initiatieven om biomassa te 
verwaarden. De provincie Noord-Holland heeft samen met de Metropool Regio 
Amsterdam (MRA) en de Provincie Flevoland de opdracht verstrekt voor dit 
onderzoek. GS zien dit rapport en handout als één van de bouwstenen voor de 
discussie met PS over het biomassabeleid. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van bijgaand rapport ‘Hoogwaardige inzet biomassa MRA, 
inventarisatie stromen en technologieën en identificeren van kansen’; 

2. Kennis te nemen van bijgaande handout ‘Hoogwaardige inzet biomassa 
MRA, samenvatting inventarisatie en uitkomsten discussiepunten, conclusies 
en vervolgacties’; 

3. PS actief te informeren door middel van bijgaande brief. 



 
 

6 
 

Vaststellen Uitvoeringsregeling subsidie stimulering regionale samenwerking 
cultuur Noord-Holland 2019 

De provincie zet zich in voor een goed regionaal bereikbaar en toegankelijk 
cultureel aanbod in Noord-Holland. Hierbij is regionale afstemming belangrijk. 
Met de Uitvoeringsregeling subsidie stimulering regionale samenwerking 
cultuur Noord-Holland 2019 ondersteunen wij gemeenten en culturele 
instellingen om regionaal samen te werken op het gebied van cultuur. 
 

Besluit 
1. De uitvoeringsregeling subsidie stimulering regionale samenwerking cultuur 
Noord-Holland 2019 vast te stellen; 

2. Het subsidieplafond 2019 vast te stellen op €106.000,-; 

3. De Uitvoeringsregeling subsidie stimulering regionale samenwerking cultuur 
Noord-Holland 2019 en het subsidieplafond van € 106.000,- bekend te maken 
in het Provinciaal blad; 

4. Provinciale Staten door middel van bijgaande brief op de hoogte te brengen. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 50 van mevrouw Alberts-Oosterbaan (SP) 
inzake Archeologie Wieringen 

Het Statenlid mw. Alberts-Oosterbaan (SP) heeft vragen gesteld over 
Archeologie Wieringen. 
 

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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Uitvoeringsregeling Versnelling woningbouw Noord-Holland 2019 

Op 12 december 2017 hebben GS het Uitvoeringsprogramma binnenstedelijk 
bouwen en versnellen woningbouw vastgesteld om maatwerkoplossingen te 
leveren voor knelpunten in de woningbouwproductie. Met deze 
uitvoeringsregeling subsidie versnelling woningbouw Noord-Holland 2019 
geven we hier invulling aan voor de gemeenten in het noordelijk deel van de 
provincie. Op grond van deze uitvoeringregeling kunnen de gemeenten extra 
personeel/expertise inhuren. Gemeenten in Noord-Holland Noord kunnen per 
1 oktober 2019 subsidie aanvragen. 
 



 
Besluit 
1. De uitvoeringsregeling subsidie versnelling woningbouw gemeenten Noord-
Holland 2019 vast te stellen. 

2. De Uitvoeringsregeling subsidie versnelling woningbouw gemeenten Noord-
Holland 2019 bekend te maken in het Provinciaal blad; 

3. Provinciale Staten te informeren door middel van bijgevoegde brief; 

4. Gemeenten te informeren door middel van bijgevoegde brief. 
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Probleemanalyse stationsgebied Haarlem 

GS nemen kennis van de probleemanalyse voor stationsgebied Haarlem. In het 
onderzoek staan de zes belangrijkste opgaven voor het toekomstige 
stationsgebied Haarlem beschreven. De probleemanalyse vormt input voor de 
volgende fase waarin oplossingsrichtingen worden verkend en wordt bepaald 
welke bouwstenen kansrijk zijn voor de uitwerking van de integrale visie voor 
stationsgebied Haarlem. 
 

Besluit 
Kennis te nemen van de probleemanalyse stationsgebied Haarlem. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 47 van mevrouw Strens (D66), de heer Cardol 
(Groen Links) en de heer Volkuil (PvdA) inzake Paviljoen Voorland Blaricum 

Mevrouw Strens (D66), de heer Cardol (Groen Links) en de heer Voskuil (PvdA) 
hebben schriftelijke vragen gesteld over de mogelijke komst van recreatieve 
voorzieningen (paviljoen) op het Voorland in Blaricum. 
 

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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Agenda vergadering Dagelijks Bestuur Waddenfonds 13 september 2019 

Het Rijk heeft in 2012 het Waddenfonds gedecentraliseerd naar de drie 
Waddenprovincies (Fryslân, Groningen en Noord-Holland). Het Waddenfonds is 
verantwoordelijk voor het verlenen van subsidies die passen binnen de 
hoofddoelen (natuur en duurzame economische ontwikkeling) van dit fonds. 
Op 13 september is er een vergadering van het Dagelijks Bestuur van het 
Waddenfonds, waarin onder andere besluiten worden genomen over verlenen 
van subsidies aan projecten gericht op de verbetering van de vitaliteit van 



 
dorpen en de kwaliteit in de directe leefomgeving van lokale gemeenschappen 
in het Waddengebied. 
 

Besluit 
Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het Dagelijks Bestuur 
van het Waddenfonds van 13 september 2019 en in te stemmen met de 
voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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Instellingsbesluit adviescommissie POP3 subsidies 'Verplaatsing van 
landbouwbedrijven' 

Met dit besluit wordt een adviescommissie ingesteld voor de beoordeling van 
de subsidieaanvragen voor de regeling ‘Verplaatsing van landbouwbedrijven’. 
 

Besluit 
1. Het instellingsbesluit voor de adviescommissie POP3 subsidies Noord-
Holland ‘Verplaatsing van landbouwbedrijven’ vast te stellen; 

2. Besluit 1 te publiceren in het Provinciaal Blad; 

3. Provinciale Staten hierover te informeren door middel van de inliggende 
brief. 
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Uitvoeringsplan Interbestuurlijk toezicht 2019-2020 

Het plan is het tweede Uitvoeringsplan op basis van het Beleid Interbestuurlijk 
toezicht 2018-2021. Het bevat een beschrijving van de manier waarop er in 
2019 en 2020 invulling zal worden gegeven aan het reguliere systematische 
toezicht en welke keuzen er daarnaast voor thema's en praktijkonderzoeken 
worden gemaakt. Het voorliggende Uitvoeringsplan zal op de provinciale 
website worden gepubliceerd. 
 

Besluit 
1. Het Uitvoeringsplan Interbestuurlijk Toezicht 2019-2020 vast te stellen; 

2. Provinciale Staten over het bovenstaande te informeren door middel van 
inliggende brief. 
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Zienswijzen 2019 financiele stukken Plassenschap Loosdrecht e.o. 

De samenwerking van gemeenten en provincies om recreatiegebieden in stand 
te houden is vastgelegd in gemeenschappelijke regeling van het Plassenschap 
Loosdrecht e.o. Op grond van artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen worden de deelnemende partijen in de gelegenheid gesteld hun 
zienswijzen in te dienen op de concept jaarrekeningen, concept begrotingen en 



 
–begrotingswijzigingen. Voor de provincie is dit van belang vanuit bestuurlijk, 
beleidsmatig en financieel oogpunt. 
 

Besluit 
1. Bijgaande voordracht en ontwerpbesluit vast te stellen, waarbij 

- PS wordt voorgesteld kennis te nemen van de jaarrekening 2018 en akkoord 
te gaan met de ontwerp begroting 2020 van het Plassenschap Loosdrecht e.o. 

- PS wordt voorgesteld de zienswijzen op de ontwerp begroting 2020 vast te 
stellen en toe te sturen aan het dagelijkse bestuur van het Plassenschap 
Loosdrecht e.o. 

2. De voordacht aan PS te sturen d.m.v. bijgaande brief; 

3. De portefeuillehouder te machtigen om het recreatieschap te informeren, 
nadat PS hierover hebben besloten. 
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Verhoging plafond uitvoeringsregeling ondersteuning toekomstbestendige 
werklocaties 

Op 8 oktober 2018 hebben Gedeputeerde Staten de Uitvoeringsregeling 
Ondersteuning toekomstbestendige werklocaties vastgesteld. Met deze 
uitvoeringsregeling wordt ingezet op het ondersteunen van proces- en 
onderzoekskosten voor onder meer duurzame maatregelen op 
bedrijventerreinen. Op basis van de gebleken behoefte aan ondersteuning 
wordt het plafond voor dit thema nu verhoogd naar €500.000. 
 

Besluit 
1. Het subsidieplafond voor thema 2 van de Uitvoeringsregeling Ondersteuning 
toekomstbestendige werklocaties te verhogen naar €500.000; 

2. De voor de ophoging benodigde middelen te dekken uit de reserve 
bedrijventerreinen, onderdeel Ondersteuning Toekomstbestendige 
Werklocaties binnen het Uitvoeringsprogramma HIRB 2017-2019; 

3. Het besluit tot wijziging van het subsidieplafond te publiceren in het 
Provinciaal Blad; 

4. Provinciale Staten te informeren met inliggende brief. 
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IPO Bestuur 17 september 2019 

GS bespreken de agenda voor de bestuursvergadering van het Inter Provinciaal 
Overleg op 17 september 2019. 
 

Besluit 



 
Kennis te nemen van de agenda IPO Bestuur van 17 september 2019 en in te 
stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotaties. 
 

17 
 

Wijziging Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland 
(SVNL 2016-2021) 

De Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland 2016-
2021 (SVNL 2016-2021) is de basis voor het verlenen van subsidie voor 
(agrarisch) beheer van natuur- en landschap. De regeling wordt periodiek 
gewijzigd op basis van landelijke afspraken. 
 

Besluit 
1. De Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland 2016-
2021 (SVNL 2016-2021) van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) en 
de daarbij behorende Index natuur en landschap, met daarin de beschrijving 
van beheertypen, te wijzigen; 

2. Provinciale Staten door middel van bijgaande brief te informeren. 
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MRA Regiegroep 18 oktober 2019 

Op 18 oktober 2019 zal de halfjaarlijkse vergadering plaatsvinden van de 
MRA-Regiegroep. Aan de Colleges van B&W en GS van de betrokken overheden 
wordt gevraagd om de vergaderstukken te agenderen in raden en Staten. 
 

Besluit 
1. Bijgaande voordracht aan PS betreffende de vergadering van de Regiegroep 
Metropoolregio Amsterdam vast te stellen; 

2. De voordracht met bijlagen aan PS te zenden door middel van bijgaande 
brief. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 55 van mevrouw Kaamer van Hoegee en 
mevrouw van Meerten-Kok (VVD) over de Leeghwaterbrug 

Mevrouw J.F.L. Kaamer van Hoegee en mevrouw M.A.H. van Meerten-Kok (VVD) 
hebben vragen gesteld inzake openstelling Leeghwaterbrug weer vertraagd. 
 

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. 60 van de heer Hoogervorst (SP) inzake tekort 
aan brugwachters zorgt voor problemen 

Het statenlid W. Hoogervorst (SP) heeft vragen gesteld inzake tekort aan 
brugwachters zorgt voor problemen. 
 

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: 

B. Burger   tel. (06) 4813 7779  5, 6, 7 
R. Fillet                        tel. (06) 1830 6074  18  
M. Hartog                     tel. (06) 4813 9088  12, 13, 14, 15  
M. van den Heuvel        tel. (06) 1860 9412  17 
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882  8, 9, 10, 11, 16  
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683  1, 2, 3, 4, 19, 20  
 
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.  

 

 

https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=NoordHolland&agendaid=af2c0e9a-4431-422b-9dae-4ff1c44d98c4&FoundIDs=
https://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=NoordHolland&ListId=0d2cd4cf-37ed-4620-92ee-97d01507e23c&ReportId
https://www.officielebekendmakingen.nl/
https://www.officielebekendmakingen.nl/

