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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten op 12 november 2019 
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Openstelling Uitvoeringsregeling verbetering kwaliteit zwemwater 2019 
De provincie wil de kwaliteit van buitenzwemwater verder verbeteren. 
Gedeputeerde Staten stellen hiervoor opnieuw subsidie beschikbaar. De 
Uitvoeringsregeling subsidie verbetering kwaliteit zwemwater 2019 wordt 
opnieuw opengesteld met een plafond van €250.000. Beheerders van 
buitenzwemwater kunnen deze subsidie weer gaan aanvragen. 
 

Besluit 
1. Het subsidieplafond en de indieningstermijn voor 2019-2020 op grond van 
de Uitvoeringsregeling, vast te stellen; 
2. Het besluit te publiceren in het Provinciaal Blad; 
3. PS te informeren met bijgevoegde brief. 
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Openstelling POP3 onderdeel Jonge landbouwers 2019 
Met dit besluit wordt de POP3 subsidieregeling voor het onderdeel Jonge 
Landbouwers opengesteld van 2 december tot 7 februari 2020 17:00 uur, met 
een subsidieplafond van €280.000,-. Tevens wordt het onderdeel Jonge 
landbouwers in Uitvoeringsregeling POP3 gewijzigd om de uitvoering van het 
POP3 te verbeteren. 
 

Besluit 
1. Het openstellingsbesluit voor regeling Jonge landbouwers vast te stellen en 
daarbij het subsidieplafond te bepalen op €280.000,00; 
2. De Uitvoeringsregeling POP3 Noord-Holland te wijzigen conform bijgaand 
wijzigingsbesluit; 
3. Besluit 1 en 2 te publiceren in het Provinciaal Blad; 
4. PS over de voorgaande besluiten via bijgaande brief te informeren. 
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Wijzigingen in project Verbinding A8-A9 
Het coalitieakkoord Duurzaam Doorpakken! leidt tot een aangepaste aanpak 
van het project Verbinding A8-A9. In de aanpak om te komen tot een 
landschapsplan Stelling van Amsterdam / Verbinding A8-A9 komt 
klimaatadaptatie nu prominenter naar voren, wordt onderzoek gedaan naar 
een tunnelvariant en wordt een variant met een verdiepte ligging uitgewerkt. 
Gelijktijdig start een onderzoek naar maatregelen om de leefbaarheid voor 
omwonenden van de N203 in Krommenie te verbeteren, inclusief een 
participatietraject. Tenslotte start een onderzoek naar de aansluiting van 
Krommenie en Assendelft op openbaar vervoer en fiets. 
 

Besluit 
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1. Kennis te nemen van de doorwerking van het coalitieakkoord Duurzaam 
doorpakken! op het project Verbinding A8-A9; 
2. € 1.900.000 extra voorbereidingsbudget beschikbaar te stellen voor de 
uitvoering van aanvullend onderzoek, voortvloeiend uit het coalitieakkoord; 
3. Provinciale Staten te informeren met inliggende brief. 
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Tweewekelijkse informatievoorziening inzake Tata Steel en Harsco Metals d.d. 
12 november 2019 
Het college van Gedeputeerde Staten informeert, ter uitvoering van motie M22-
2019, Provinciale Staten tweewekelijks over de ontwikkelingen inzake het 
dossier Tata Steel en Harsco Metals. 
 

Besluit 
1. De tweewekelijkse informatievoorziening inzake Tata Steel en Harsco Metals 
d.d. 12 november 2019 vast te stellen; 
2. Provinciale Staten met inliggende brief te informeren. 
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RVS in Zwembaden 
Het team Interbestuurlijk Toezicht van de provincie heeft onderzoek gedaan 
naar hoe gemeenten zorgen dat zwembaden voldoen aan het bouwbesluit met 
betrekking tot het gebruik van roestvaststaal (RVS). Het college heeft de 
rapportage hierover vastgesteld en gaat de aanbevelingen die hierin zijn 
opgenomen uitvoeren. 
 

Besluit 
1. De rapportage “RVS in Zwembaden” vast te stellen; 
2. Gemeenten schriftelijk (conform conceptbrief) te informeren over de 
uitkomsten van het onderzoek en de voortgang; 
3. NEN, BZK, de zwembaden en inspectiebureaus te informeren over de 
uitkomsten en te wijzen op de aanbevelingen; 
4. PS te informeren via bijgaande brief. 
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Bestuursovereenkomst MIRT-verkenning Corridor Amsterdam-Hoorn 
Bij de MIRT verkenning Amsterdam-Hoorn zijn maatregelen onderzocht die de 
bereikbaarheid van het gebied Amsterdam – Hoorn moeten verbeteren. Het 
gaat hierbij niet alleen om (snel)wegen, maar ook om gedragsverandering, 
fietsverbindingen, openbaar vervoer en natuur. Het Rijk, is samen met de 
provincie Noord-Holland, vervoerregio Amsterdam, gemeenten en het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier tot pakket aan maatregelen 
gekomen. Op 20 november vindt de ondertekening plaats van de 
bestuursovereenkomst van de MIRT-verkenning. 
 

Besluit 
1. De bestuursovereenkomst MIRT-verkenning Corridor Amsterdam-Hoorn aan 
te gaan; 
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2. De portefeuillehouder Mobiliteit en Bereikbaarheid te machtigen tot 
redactionele aanpassingen; 
3. Provinciale Staten te informeren met inliggende brief. 
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Legionellarisico's bij afvalwaterzuiveringsinstallaties 
Na legionellose-uitbraken in Noord-Brabant in 2016/2017, waarbij 
afvalwaterzuiveringsinstallaties zijn aangemerkt als de bron, heeft het RIVM 
met inbreng van alle omgevingsdiensten een onderzoek uitgevoerd. Dit heeft 
geresulteerd in het rapport “Inventarisatie van legionellarisico’s bij 
afvalwaterzuiveringsinstallaties”. Er vindt momenteel door het RIVM en 
Omgevingsdienst NL een vervolgonderzoek plaats. Met inliggende brief 
informeren Gedeputeerde Staten Provinciale Staten over de stand van zaken 
van het onderzoek en status in de provincie Noord-Holland. 
 

Besluit 
Provinciale Staten met inliggende brief te informeren over legionellarisico’s bij 
afvalwaterzuiveringsinstallaties in de provincie Noord-Holland. 
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Annotatie agenda algemeen bestuur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 
dd 15 november 2019 
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) voert namens provincie 
Noord-Holland onder andere diverse taken uit op het gebied van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving bij bedrijven. De gedeputeerde 
verantwoordelijk voor het toezicht op deze omgevingsdienst, is lid van zowel 
het dagelijks bestuur als het algemeen bestuur van de OD NZKG. Het college 
bespreekt de agendapunten ter voorbereiding van de vergadering van het 
algemeen bestuur op 15 november 2019. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het algemeen 
bestuur van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied d.d. 15 november 2019; 
en 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 85 van mevrouw Alberts-Oosterbaan (SP) over 
berichtgeving massaontslag Tata Steel 
Mevrouw Alberts-Oosterbaan (SP) heeft vragen gesteld over berichtgeving 
massaontslag Tata Steel. 
 

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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Annotatie agenda dagelijks bestuur Omgevingsdienst Noord-Holland Noord dd 
13 november 2019 
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 13 november 2019. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het dagelijks 
bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord d.d. 13 november 
2019; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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Schriftelijke inbreng vergadering algemeen bestuur omgevingsdienst Flevoland 
& Gooi en Vechtstreek dd 13 november 2019 
De omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) voert namens de 
provincie Noord-Holland diverse taken uit op het gebied van, onder andere, 
vergunningverlening, toezicht en handhaving bij bedrijven. De gedeputeerde, 
verantwoordelijk voor het toezicht op deze omgevingsdienst, is lid van het 
algemeen bestuur van de OFGV. Het college bespreekt de agendapunten ter 
voorbereiding van de vergadering van het algemeen bestuur op 13 november 
2019. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de agenda en de vergadering van het Algemeen 
Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek d.d. 13 
november 2019; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de schriftelijke 
inbreng. 
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Evaluatie programma Betrekken bij Groen 
De provincie Noord-Holland verstrekt jaarlijks een subsidie voor de uitvoering 
van het programma Betrekken bij Groen. Dit programma richt zich op de 
ondersteuning van groene vrijwilligers in de provincie Noord-Holland. Dit 
programma bestaat in zijn huidige vorm sinds 2013 en is recent geëvalueerd. 
Uit deze evaluatie blijkt dat de doeltreffendheid van deze jaarlijkse subsidie 
aan dit programma ruim voldoende is. Er is een aantal aanbevelingen voor 
verdere verbetering van het programma. Deze worden door ons college 
overgenomen. De evaluatie wordt aan Provinciale Staten gezonden. 
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Daarnaast zijn in het coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken!’ aanvullende 
middelen (€ 100.000,- per jaar voor de periode 2020-2023) vrijgemaakt voor 
het programma Betrekken bij Groen. In de brief aan Provinciale Staten wordt 
toegelicht op welke wijze ons college deze middelen wil besteden. 
 

Besluit 
1. De evaluatie van het programma Betrekken Bij Groen vast te stellen en de 
aanbevelingen die betrekking hebben op de provincie Noord-Holland, over te 
nemen; 
2. De aanvullende middelen uit het coalitieakkoord à € 100.000,- per jaar voor 
de periode 2020-2023, te besteden aan het ‘Betrekken bij Groen-fonds’, 
bedoeld voor de ondersteuning van kleinschalige vrijwilligersinitiatieven en aan 
initiatieven om de relatie met gemeenten te versterken; 
3. De evaluatie, inclusief ons voorstel tot besteding van de aanvullende 
middelen uit het coalitieakkoord, aan Provinciale Staten te zenden door middel 
van bijgaande brief. 
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Reactie provincie Noord-Holland op concept MRA Agenda 2.0 
De samenwerking binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is gebaseerd op 
de MRA Agenda. Deze heeft een looptijd van vier jaar en moet daarom vanaf 
2020 worden vernieuwd. De provincie Noord-Holland neemt al jaren zeer 
actief deel aan de MRA-samenwerking en geeft aan ook in de komende vier 
jaar actief te willen bijdragen aan de realisatie van de opgaven uit de MRA 
Agenda. Daarbij worden enige opmerkingen gemaakt en aanvullingen 
voorgesteld. De concept MRA Agenda 2.0 zal, inclusief de concept reactie, ook 
met Provinciale Staten worden besproken. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de concept MRA Agenda 2.0; 
2. De concept-reactie van de provincie op de concept MRA Agenda 2.0, 
inclusief bijbehorende voordracht aan Provinciale Staten, vast te stellen; 
3. De portefeuillehouder te machtigen deze reactie na bespreking in 
Provinciale Staten te sturen naar de Metropoolregio Amsterdam. 
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Vaststelling legesverordening 2020 en tarieventabel 2020 
De legesverordening 2017 is geactualiseerd. Met de tarieven opgenomen in de 
tarieventabel is een 1ste aanzet gedaan om te komen tot kostendekkende 
tarieven. De tarieven worden de komende 2 tot 3 jaren gefaseerd verhoogd en 
op een kostendekkend niveau gebracht. De verwachting is dat met name de 
tarieven genoemd in de hoofdstukken 1, 3 en 5 van de tarieventabel de 
komende jaren verder worden verhoogd. Ingaande 1 januari 2020 worden er 
voor de vergunningsaanvragen in het kader van de Luchtvaartwet(Wlv) en 
natuurbeschermingswet(Nbw) voor het eerst leges geheven. Om een nadere 
invulling te geven aan het coalitieakkoord "Duurzaam doorpakken" is in de 
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tarieven onder hoofdstuk 1 een vrijstelling voor de leges opgenomen voor 
vergunningsaanvragen voor de bouw- en aanlegkosten van zonnecollectoren 
en -panelen. 
 

Besluit 
1. De ontwerp legesverordening 2020 en de ontwerp tarieventabel 2020 vast te 
stellen ; 
2. De Statenvoordracht en het ontwerpbesluit voor de legesverordening 2020 
vast te stellen; 
3. Met de bijgaande brief de voordracht met besluit en ontwerp 
legesverordening 2020 met tarieventabel 2020 ter besluitvorming aan te 
bieden aan Provinciale Staten; 
4. De rapportage kostendekkendheid voor kennisgeving aan te nemen. 
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Concept profiel nieuwe GS-dienstauto's 
GS stelt het concept profiel voor de GS-dienstauto's vast en biedt het de 
commissie EFB aan ter bespreking. 
 

Besluit 
1. In te stemmen met het conceptprofiel van de GS-dienstauto's en dit ter 
bespreking voor te leggen aan de commissie EFB; 
2. De portefeuillehouder Inkoop te machtigen - gehoord de commissie - het 
profiel van de GS-dienstauto's definitief vast te stellen. 
 

16 
 

Besluit mandaat, volmacht en machtiging HRM Noord-Holland en wijziging van 
enkele regelingen in het kader van de Wet normalisering rechtspositie 
ambtenaren 
De (technische) wijzigingen komen voort uit de invoering van de Wet 
normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) per 1 januari 2020. In enkele 
provinciale regelingen staan termen die hierdoor wijzigen. Er wordt 
voorgesteld deze termen aan te passen. Het Besluit mandaat, volmacht- en 
machtiging Human Resource Management Noord-Holland is tevens aangepast 
aan de Wnra en aan de cao provinciale sector per 1 januari 2020. 
 

Besluit 
1. Met bijgaande voordracht aan Provinciale Staten voor te stellen om de 
Archiefverordening Noord-Holland 2014 en de Verordening op de behandeling 
van bezwaar- en klaagschriften Noord-Holland 2014 om technische redenen te 
wijzigen; 
2. Tot wijziging van de Organisatieregeling Noord-Holland 2006 en het 
Mandaatbesluit Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels om technische 
redenen; 
3. Vast te stellen het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Human 
Resource Management Noord-Holland. 
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Annotatie agenda Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied dd 15 november 
2019 
Het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied vergadert op 15 november 
aanstaande. De portefeuillehouder zeehavens zal deze vergadering voorzitten. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het 
Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied op 15 november 2019; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie bij 
de agenda van het Bestuursplatform NZKG; 
3. De portefeuillehouder zeehavens te machtigen de provincie in de 
vergadering te vertegenwoordigen. 
 

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  14, 15, 16, 17  
R. Fillet                        tel. (06) 1830 6074  13  
M. Hartog                     tel. (06) 4813 9088  2  
D. Pestman   tel. (06) 4615 9153  1  
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882  10, 11, 12  
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  
 
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/

