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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 15 oktober 2019 

 
1 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 69 van de heer  Zoon (Partij voor de Dieren) 
inzake Bomen maken plaats voor 70 parkeerplaatsen bij een nieuw 
seminarhotel. 

De heer F.A.S. Zoon van de Partij voor de Dieren heeft statenvragen gesteld 
over de kap van bomen voor 70 parkeerplaatsen bij een nieuw seminarhotel op 
landgoed Mariënheuvel in Heemstede. 
 

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. 78 van de heer Deen (PVV) inzake "N-H 
Formule 1 race in gevaar door stikstofgeneuzel" 

Dhr. Deen (PVV) heeft vragen gesteld over de vergunningverlening voor de 
Formule 1-race in Zandvoort. 
 

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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Erratum Programma Natuurontwikkeling 2020-2024 kaart 1 Beheertypenkaart 

Het Programma Natuurontwikkeling 2020-2024 (PNO) waarin het 
Natuurbeheerplan 2020 inclusief kaarten is opgenomen, dat aan Provinciale 
Staten ter vaststelling is aangeboden, behoeft een kleine kaartcorrectie. Met 
het erratum wordt de digitale kaart 1 Beheertypenkaart  gecorrigeerd. Aan PS 
wordt gevraagd het Programma Natuurontwikkeling 2020-2024 vast te stellen 
inclusief het erratum. 
 

Besluit 
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1. Het Programma Natuurontwikkeling 2020-2024, waarin het 
Natuurbeheerplan 2020 inclusief digitale kaarten is opgenomen, te corrigeren 
met bijgevoegd erratum; 

2. Het erratum door middel van bijgaande brief aan Provinciale Staten te 
sturen. 
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Bijstelling auditjaarplan 2019 - 2020 GS 

Ondermijning vormt een bedreiging voor de rechtsstaat. Gemeenten en 
provincies wapenen zich hiertegen. De provincie Noord-Holland wil mede van 
andere provincies leren waar mogelijke kwetsbaarheden zitten en welke 
maatregelen daartegen kunnen worden ingezet. Gedeputeerde Staten hebben 
in dit verband besloten om een onderzoek te laten uitvoeren naar de wijze 
waarop andere provincies omgaan met het thema ondermijning. 
 

Besluit 
1. In te stemmen met het vooralsnog niet uitvoeren van het onderzoek naar de 
opvolging van de aanbevelingen uit het onderzoek Provinciaal 
opdrachtgeverschap Omgevingsdiensten en Regionale Uitvoeringsdienst uit 
2017; 

2. Interne audit op te dragen in plaats daarvan in 2019 onderzoek uit te voeren 
naar de wijze waarop andere provincies in Nederland omgaan met het thema 
ondermijning, in het bijzonder naar de wijze waarop die provincies hun 
kwetsbaarheid verkleinen en weerbaarheid vergroten; 

3. PS door middel van brief te informeren. 
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Begroting 2020 Nazorgfonds 

De nazorgheffing is ingesteld om het per stortplaats berekende doelvermogen 
te realiseren. Uit het rendement van dit doelvermogen dient de eeuwigdurende 
nazorgverplichting te worden gefinancierd. Het college stelt de begroting en de 
tarieventabel 2020 van het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie 
Noord-Holland vast. Alleen voor de stortplaats Sortiva in Alkmaar wordt een 
nazorgheffing van € 40.000,- opgelegd. 
 

Besluit 
1. De begroting en de voordracht tarieventabel 2020 Fonds nazorg gesloten 
stortplaatsen provincie Noord-Holland vast te stellen; 

2. Provinciale Staten de begroting en voordracht tarieventabel 2020 aan te 
bieden; 

3. Na vaststelling in PS de tarieventabel in het provinciaal blad te publiceren. 
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Aanbesteding grondwateranalyses t.b.v. de Kaderrichtlijn Water 

Ten behoeve van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) dient periodiek de 
toestand van het grondwater te worden vastgesteld door de provincie. De 
samenstelling van het grondwater dient volgens strikte procedures door een 
gecertificeerd laboratorium te worden bepaald. Met het oog op de 
interprovinciale wens tot afstemming en coördinatie wordt door alle provincies 
samengewerkt bij de Europese aanbesteding van deze werkzaamheden voor de 
periode 2020 - 2025. De provincie Utrecht begeleidt het Europese 
aanbestedingstraject, waarvoor mandaat-, machtiging- en volmachtverlening 
noodzakelijk is. 
 

Besluit 
Het college en de commissaris van de Koning, ieder voor wat hun 
bevoegdheden betreft, besluit: 

1. het Besluit mandaat, volmacht en machtiging aan provincie Utrecht ten 
behoeve van aanbestedingstraject grondwateranalyses vast te stellen; 

2. het volmachtformulier, opgenomen in Bijlage 4, te ondertekenen en aan 
provincie Utrecht toe te zenden. 
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Voortgang F1 circuit Zandvoort 

Provinciale Staten worden geïnformeerd over de stand van zaken met 
betrekking tot de Formule 1 in Zandvoort. 
 

Besluit 
1. Te constateren dat het college via een schriftelijke procedure heeft 
ingestemd met het informeren van Provinciale Staten over de ontwikkelingen 
rond de Formule 1 in Zandvoort; 

2. Te constateren dat Provinciale Staten hierover zijn geinformeerd door 
middel van bijgaande brief. 
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Wob-verzoek over Formule 1 

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. Daar staan ook alle documenten die in het kader 
van Wob-verzoeken zijn verstrekt. 
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Besluit 
1. Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur de gevraagde informatie 
over de Formule 1 Zandvoort gedeeltelijk openbaar te maken; 

2. Verzoeker door middel van bijgaand besluit hiervan op de hoogte te stellen; 

3. Het besluit te publiceren op de website www.noord-holland.nl/Wob; 

4. Op grond van artikel 6, vijfde lid, van de Wob de informatie niet eerder dan 
twee weken nadat dit besluit is bekendgemaakt feitelijk openbaar te maken 
door publicatie op de genoemde website; 

5. PS hierover te informeren door middel van bijgevoegde brief. 
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Annotatie en agenda algemeen bestuur Twiske-Waterland 16 oktober 2019 

Het algemeen bestuur van recreatieschap Twiske-Waterland is verantwoordelijk 
voor de instandhouding en ontwikkeling van: 

- het natuur- en recreatiegebied Het Twiske aan de noordrand van Amsterdam; 

- fiets- wandel- en vaarroutes en andere recreatievoorzieningen in Waterland, 
dat het gebied van Zaanstad tot Marken beslaat. 

Deelnemers van het Algemeen Bestuur zijn de provincie Noord-Holland en de 
gemeenten Amsterdam, Zaanstad, Purmerend. Oostzaan, Landsmeer, 
Beemster, Edam-Volendam, Waterland en Wormerland. 

De basis voor deze samenwerking is een Gemeenschappelijke Regeling. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het algemeen 
bestuur van recreatieschap Twiske-Waterland d.d. 16 oktober 2019 en in te 
stemmen met de voorgestelde inbreng zoals verwoord in de annotatie. 
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Annotatie en agenda algemeen bestuur Recreatieschap Spaarnwoude op 17 
oktober 2019 

Provincie Noord-Holland is een deelnemer van het Recreatieschap 
Spaarnwoude. De gedeputeerde de heer J. Chr. van der Hoek vertegenwoordigt 
de provincie in het Dagelijks en Algemeen Bestuur van dit recreatieschap 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de agenda’s (van openbaar en besloten deel) van de 
vergadering van het algemeen bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude op 17 
oktober 2019 en in te stemmen met de voorgestelde inbreng zoals verwoord in 
de annotatie. 
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Tweewekelijkse informatievoorziening inzake Tata Steel en Harsco Metals d.d. 
15 oktober 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. 15 oktober 2019 vast te stellen; 

2. Provinciale Staten met inliggende brief te informeren. 
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Voortgang uitvoering Convenant bodem en ondergrond 

In het “Convenant bodem en ondergrond 2016-2020” hebben Provincies, Rijk, 
waterschappen en gemeenten afspraken gemaakt over bodem – en 
grondwaterverontreiniging. Jaarlijks rapporteert de provincie aan het Rijk en 
Provinciale Staten over de voortgang van de uitvoering van de 
convenantafspraken. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de Monitoringsrapportage en enquête in verband met 
de voortgang uitvoering Convenant Bodem en ondergrond 2016-2020; 

2. Provinciale Staten hierover informeren middels bijgevoegde brief; 

3. De stand van zaken mbt de voortgang van de aanpak van de spoedlocaties 
bodemverontreiniging openbaar te maken op de provinciale website. 
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Agenda vergadering dagelijks bestuur Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied 16 oktober 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 
dagelijks bestuur op 16 oktober 2019. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het dagelijks 
bestuur van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied d.d. 16 oktober 2019; en 

2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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Jaarverslag 2018 concessies Openbaar Vervoer NH 

Jaarlijks worden de belangrijkste resultaten en prestaties gepubliceerd van het 
openbaar (bus)vervoer in de concessies Gooi en Vechtstreek, Haarlem/IJmond 
en Noord-Holland Noord. De Provincie Noord-Holland is opdrachtgever van de 
hiervoor genoemde concessies. 

In positieve zin vallen de hoge waarderingcijfers van reizigers op en tevens het 
hoge stiptheidspercentage van de bussen. In negatieve zin is het gebruik 
gedrukt door de stakingen. De vergoeding voor de uitgevallen ritten gedurende 
de stakingsdagen wordt besteed aan acties ten gunste van de reizigers. 
 

Besluit 
1. Het jaarverslag 2018 concessies Openbaar Vervoer Noord-Holland vast te 
stellen; 

2. Het jaarverslag 2018 concessies Openbaar Vervoer Noord-Holland ter 
informatie aan PS te sturen. 
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Vervolgonderzoek gezondheid IJmond 

Naar aanleiding van het eerder uitgevoerde onderzoek naar de grafietregens 
heeft het RIVM een voorstel uitgebracht voor een mogelijk vervolgonderzoek. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van het voorstel van het RIVM voor vervolgonderzoek naar 
gezondheid in de IJmond; 

2. In te stemmen met het voorstel om te starten met een basisonderzoek; 

3. PS hierover te informeren door middel van bijgaande brief. 
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Bestedingsplan stimulering zonne-energie 

In januari 2019 hebben GS een bestedingsvoorstel ‘middelen energietransitie 
2019’ vastgesteld, met daarin een post voor de versnelling van zonne-energie 
op daken, nutsfuncties en eigen areaal. Er is een bestedingsplan uitgewerkt om 
deze middelen om te zetten in concrete uitvoeringsprojecten. Omdat een 
aantal activiteiten ná 2019 plaatsvinden dient het budget overgeheveld te 
worden van de exploitatiebegroting naar de reserve. 
 

Besluit 
1. Provinciale Staten bij de Laatste Begrotingswijziging 2019 voor te stellen het 
in 2019 vastgestelde budget voor zonne-energie van de exploitatiebegroting 
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over te hevelen naar de Reserve Energietransitie met als bestemming de 
stimulering van zonne-energie; 

2. Het bestedingsplan stimulering zonne-energie vast te stellen ten laste van 
deze reserve, onder voorbehoud van goedkeuring van de storting door PS; 

3. Het bestedingsplan ter informatie aan PS te zenden. 
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Annotatie en agenda algemeen bestuur Omgevingsdienst Noord-Holland 
Noord 16 oktober 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 
algemeen bestuur op 16 oktober 2019. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het algemeen 
bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord d.d. 16 oktober 2019; 

2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
 

 

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

