
 

Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 16 juli 2019 
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VTH-beleid 2019-2022 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied voert mede namens Provincie Noord-
Holland taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en 
handhaving. Voor de uitvoering van deze taken is in regionaal verband 
uitvoeringsbeleid opgesteld waarin prioriteiten en strategieën zijn opgenomen 
voor de periode 2019-2022. 
 

Besluit 
1. Het VTH-beleid - Regionaal uniform uitvoerings- en handhavingsbeleid 
2019-2022 NZKG vast te stellen met betrekking tot de taken op het gebied van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving die door ons college zijn belegd 
bij Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied; 

2. Provinciale Staten middels bijgevoegde brief op de hoogte te stellen van dit 
besluit. 
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Bibob-dossier Oiltanking Amsterdam B.V. 

Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van de Wet Bibob 
voorschriften te verbinden aan de vigerende revisievergunning van Oiltanking 
Amsterdam B.V. De Wet Bibob staat voor Wet bevordering 
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. 
 

Besluit 
1. Voorschriften te verbinden aan de vigerende revisievergunning van 
Oiltanking Amsterdam B.V. van 30 november 2005 onder kenmerk 2005-
13887, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, sub 2 en 3, juncto artikel 
2.6 van de Wabo; 

2. Oiltanking Amsterdam B.V. schriftelijk te informeren over het besluit onder 
punt 1. 
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Bibob-dossier Eurotank Amsterdam B.V. 

Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van de Wet Bibob 
voorschriften te verbinden aan de vigerende revisievergunning van Eurotank 
Amsterdam B.V. De Wet Bibob staat voor Wet bevordering 
integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur. 
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Besluit 
1. Op grond van de Wet Bibob voorschriften te verbinden aan de vigerende 
revisievergunning van Eurotank Amsterdam B.V. van d.d. 30 juli 2003 
(kenmerk: 2002-33386), als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid, onder e, sub 2 en 
3, juncto artikel 2.6 van de Wabo; 

2. Eurotank Amsterdam B.V. schriftelijk te informeren over het onder punt 1 
genomen besluit. 
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Beleidsregel openbaarmaking  informatie over handhavingsbesluiten Brzo- en 
RIE-inrichtingen Noord-Holland 

Sinds medio 2018 maakt de provincie, of namens haar Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied, overtredingen en de op basis daarvan genomen 
handhavingsbesluiten van de meest risicovolle bedrijven openbaar. 
Openbaarmaking van informatie over genomen handhavingsbesluiten gaat 
gelden nu voor alle bedrijven met een provinciale milieuvergunning. 
 

Besluit 
1. De 'Beleidsregel openbaarmaking  informatie over handhavingsbesluiten 
Brzo- en RIE-inrichtingen Noord-Holland' vast te stellen; 

2. De 'Beleidsregel openbaarmaking  informatie over handhavingsbesluiten 
Brzo- en RIE-inrichtingen Noord-Holland' te publiceren in het Provinciaal Blad; 

3. De ‘Beleidsregel openbaarmaking handhavingsbesluiten BRZO- en RIE4-
inrichtingen Noord-Holland’ in te trekken; 

4. PS te informeren door middel van bijgaande brief; 

5. Na twee jaar een evaluatie uit te voeren. 
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Tweewekelijkse informatievoorziening inzake Tata Steel en Harsco Metals 

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. 16 juli 2019 vast te stellen; 

2. Provinciale Staten met inliggende brief te informeren. 
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Beantwoording vragen IJmondcommissie 

De leden van de IJmondcommissie, waarin raadsleden van de gemeenteraden 
van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen zijn vertegenwoordigd, 
hebben in hun vergadering van 14 mei 2019 vragen gesteld aan de 
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portefeuillehouder Milieu inzake de situatie rondom Tata Steel en Harsco 
Metals. Met inliggende brief beantwoorden Gedeputeerde Staten deze vragen. 
 

Besluit 
1. De inliggende beantwoording van de vragen van de leden van de 
IJmondcommissie van 14 mei 2019 vast te stellen; 

2. De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Beverwijk, 
Heemskerk en Velsen te informeren over de beantwoording met het verzoek de 
antwoorden door te geleiden naar hun respectieve gemeenteraden; 

3. PS via brief te informeren. 
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Reactie op ontwerp structuurvisie Corridor Amsterdam-Hoorn 

Rijk en regio willen een breed pakket aan maatregelen uitvoeren om de 
bereikbaarheid in de regio Amsterdam – Hoorn te verbeteren. Deze regio 
kenmerkt zich door de grote stroom forenzen van en naar Amsterdam. GS 
reageren positief op het in de ontwerp structuurvisie (OSV) Corridor 
Amsterdam-Hoorn beschreven voorkeursalternatief. Het pakket bestaat uit 
verbeteringen van het fiets- en openbaar vervoer-netwerk, het wegennet en uit 
mobiliteitsmanagement maatregelen. Ook is er rekening gehouden met grote 
opgaven in de regio voor woningbouw, leefbaarheid, natuur, klimaat en 
duurzaamheid. 
 

Besluit 
1. Met inliggende brief te reageren op de ontwerp structuurvisie Corridor 
Amsterdam-Hoorn; 

2. PS via brief te informeren. 
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Uitvoeren Uitbestedingsovereenkomst bediening kunstwerken provincie 
Noord-Holland 

De provincie Noord-Holland stelt uitvoerder Trigion Service B.V., aan wie de 
bediening van bruggen en sluizen is uitbesteed, in gebreke omdat een aantal 
provinciale bruggen niet bediend wordt vanwege een tekort aan goed 
opgeleide brugwachters bij Trigion zoals contractueel is afgesproken. Dat 
betekent dat Trigion in de gelegenheid is gesteld binnen 20 werkdagen na 
ontvangst van de ingebrekestelling de tekortkomingen te herstellen. 
 

Besluit 
1. Trigion Services B.V. formeel in gebreke te stellen wegens materieel 
tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen in verband met de 
Uitbestedingsovereenkomst bediening kunstwerken PNH; 
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2. PS te informeren overeenkomstig inliggende brief. 
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WOB-verzoek onderhoud N206 

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 Onderhoud N206; gedeeltelijk openbaar te maken; 

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

3. De openbare documenten te publiceren op de website www.noord-
holland.nl/wob ; 

4. PS hierover te informeren door middel van bijgevoegde brief. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 33 van dhr. M.C.A. Klein (ChristenUnie) over 
Veilige oversteek N527 ivm tijdelijke basisschool 

De heer M.C.A. Klein (ChristenUnie) heeft vragen gesteld over de veiligheid van 
de oversteek van de N527 i.v.m. de komst van een tijdelijke basisschool. 
 

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. 49 van dhr. W. Hoogervorst en mw. R. Alberts 
(SP) over mogelijke gevolgen inzet elektrische bussen 

De heer W. Hoogervorst en mevrouw R. Alberts (SP) hebben vragen gesteld over 
mogelijke gevolgen voor OV-reizigers bij inzet van elektrische bussen binnen 
de openbaar vervoerconcessies van Noord-Holland. 
 

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. 
 

http://www.noord-holland.nl/wob
http://www.noord-holland.nl/wob
http://www.noord-holland.nl/wob
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Reactie op brief minister van 5 juli 2019 over ontwikkeling Schiphol en 
hoofdlijnen Luchtvaartnota 

De minister van I&W heeft op 5 juli 2019 een brief aan de Tweede Kamer 
gezonden over de ontwikkeling van Schiphol. Het college van GS heeft van 
deze brief kennis genomen en elementen besproken voor de reactie op deze 
brief door de BRS. De uiteindelijke reactie zal na het reces worden verzonden. 

 
Besluit 
1. Kennis te nemen van de brief van de minister van IenW van 5 juli 2019 over 
de ontwikkeling van Schiphol. 

2. Elementen voor de beantwoording door de BRS van de in punt 1 bedoelde 
brief te bespreken. 
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Startnotities Regionale Energiestrategieën 

Het Klimaatakkoord voorziet onder andere in de landelijke opgave van het 
opwekken van 35 TWh aan duurzame energie op land in 2030. Door middel 
van Regionale Energiestrategieën (RES) werken de gemeenten, waterschappen 
en de provincies samen aan voorstellen om deze opgave te realiseren. In 
Noord-Holland worden twee RES-sen gemaakt: de RES NHN en de RES NHZ. In 
de startnotities voor deze RES-sen staan procesafspraken en leidende 
principes. Deze startnotities liggen nu voor ter besluitvorming door Provinciale 
Staten. Met het vaststellen van de startnotities wordt officieel de start van het 
RES proces gemarkeerd. Besluitvorming over de RES-sen vindt goeddeels 
parallel plaats aan de besluitvorming over het Klimaatakkoord. Beide 
onderwerpen worden voor PS van 29 september geagendeerd. Behandeling in 
GS over het klimaatakkoord vindt eind augustus 2019 plaats. 
 

Besluit 
De statenvoordracht over de startnotities Regionale Energiestrategieën Noord-
Holland Noord en Noord-Holland Zuid vast te stellen en deze aan Provinciale 
Staten toe te zenden. 
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Monitor Wind op Land 2018 

Uit de monitor Wind op Land 2018 blijkt wederom dat de Provincie Noord-
Holland haar taakstelling van 685,5 megawatt aan windenergie in 2020 gaat 
halen. De monitor wordt ter kennisname aan Provinciale Staten gezonden. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de Monitor Wind op Land 2018; 

2. Provinciale Staten te informeren over de Monitor Wind op Land 2018. 
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Stand van Zaken Versterking Kwaliteit & Integriteit Lokaal Bestuur 

De provincie levert een bijdrage aan het weerbaarder maken van het Noord-
Hollands lokaal bestuur en de gezamenlijke aanpak van ondermijnende 
criminaliteit. Middels deze Stand van Zaken informeert GS PS over de geboekte 
voortgang die het project Versterking Kwaliteit & Integriteit Lokaal Bestuur op 
dit terrein heeft gemaakt. 
 

Besluit 
Provinciale Staten door middel van bijgevoegde brief te informeren over de 
Stand van Zaken van het project Versterking Kwaliteit & Integriteit Lokaal 
Bestuur. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 46 van de CDA-fractie over het 
Coalitieakkoord 

De CDA-fractie heeft vragen gesteld over het coalitieakkoord “Duurzaam 
doorpakken” dat op 17 juni jl. is gepresenteerd in PS. De vragen zijn 
ingediend, omdat de coalitie geadviseerd heeft de ingediende moties aan te 
houden tot het moment waarop de voorstellen nader zijn uitgewerkt en een 
echte inhoudelijke discussie in de Staten mogelijk is. De CDA-fractie is van 
mening dat een aantal vragen al eerder antwoord behoeven. 
 

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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Derde begrotingswijziging 2019 

In de provinciale begroting wijzen Provinciale Staten toe voor welke doelen de 
provincie haar beschikbare middelen inzet. Deze derde begrotingswijziging 
omvat een bijstelling van de verwachte inkomsten en uitgaven in 2019 op basis 
van de huidige verwachtingen. Gedeputeerde Staten besluiten de derde 
begrotingswijziging ter besluitvorming voor te leggen aan Provinciale Staten. 
 

Besluit 
1. De ontwerp-derde begrotingswijziging 2019 vast te stellen; 

2. De Statenvoordracht en het ontwerpbesluit voor de derde 
begrotingswijziging 2019 vast te stellen; 

3. De ontwerp-derde begrotingswijziging 2019 en Statenvoordracht met 
bijgaande brief aan Provinciale Staten toe te zenden; 
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4. De portefeuillehouder Financiën te machtigen voor het uitvoeren van 
redactionele aanpassingen. 
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Budgettair neutrale wijziging beleidsdoelenraming 

In het voorliggende overzicht staan wijzigingen in de beleidsdoelenraming. Het 
gaat om budgettair neutrale wijzigingen tussen beleidsdoelen, die geen 
consequenties hebben voor de financiële omvang van het programma. Deze 
aanpassingen zijn van belang met het oog op de rechtmatigheid. 
 

Besluit 
1. De budgettair neutrale wijziging van de beleidsdoelenraming 2019 vast te 
stellen; 

2. PS met bijgevoegde brief hierover te informeren. 
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Uitvoeringsregeling subsidie onderhoud provinciale monumenten Noord-
Holland 2019 

De Uitvoeringsregeling subsidie onderhoud provinciale monumenten Noord-
Holland 2019 is bedoeld voor eigenaren van provinciale monumenten, die 
onderhoud plegen aan hun monument. De subsidieregeling zal naar 
verwachting op 25 juli 2019 worden gepubliceerd op de website van de 
provincie. 
 

Besluit 
1. De Uitvoeringsregeling subsidie onderhoud provinciale monumenten Noord-
Holland 2019 vast te stellen; 

2. Het subsidieplafond voor 2019 vast te stellen op € 67.000; 

3. De Uitvoeringsregeling subsidie onderhoud provinciale monumenten Noord-
Holland 2019 bekend te maken in het Provinciaal Blad; 

4. Provinciale Staten via bijgaande brief op de hoogte te brengen. 
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Uitvoeringsregeling subsidie restauratie provinciale monumenten Noord-
Holland 2019 

De Uitvoeringsregeling subsidie restauratie provinciale monumenten Noord-
Holland 2019 is bedoeld voor eigenaren van provinciale monumenten (die in 
oorsprong geen woonhuis zijn), die hun monument willen restaureren. De 
subsidieregeling zal naar verwachting op 25 juli 2019 worden gepubliceerd op 
de website van de provincie. 
 

Besluit 
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1. De Uitvoeringsregeling subsidie restauratie provinciale monumenten Noord-
Holland 2019 vast te stellen; 

2. Het subsidieplafond voor 2019 vast te stellen op € 295.000; 

3. De Uitvoeringsregeling subsidie onderhoud provinciale monumenten Noord-
Holland 2019 bekend te maken in het Provinciaal Blad; 

4. Provinciale Staten via bijgaande brief op de hoogte te brengen. 
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Besluit mandaat volmacht en machtiging HRM Noord-Holland en 
Wijzigingsbesluit mandaat, volmacht en machtiging Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland 

Het Besluit mandaat, volmacht- en machtiging Human Resource Management 
Noord-Holland is aangepast. Deze wijzigingen komen voort uit de gewijzigde 
Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies per 1 juli 2019. In 
aansluiting hierop dient tevens een technische wijziging plaats te vinden van 
het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland. 
 

Besluit 
1. Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning, ieder voor wat hun 
bevoegdheden betreft, besluiten vast te stellen het Besluit mandaat, volmacht- 
en machtiging Human Resource Management Noord-Holland; 

2. Het college besluit vast te stellen het besluit tot wijziging van het Besluit 
mandaat, volmacht en machtiging Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. 
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Personeelsregeling Noord-Holland 

Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie 
ambtenaren in werking. De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 
2018 en de lokale regelingen van de provincie Noord-Holland komen dan te 
vervallen. Om de lokale regelingen te behouden, worden ze omgezet tot 
Personeelsregeling Noord-Holland. 
 

Besluit 
1. De bijgevoegde 18 regelingen vast te stellen met ingang van 1 januari 2020; 

2. De huidige 18 regelingen in te trekken met ingang van 1 januari 2020; 

3. De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018 in te trekken 
met ingang van 1 januari 2020. 
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Publiceren GS-declaraties 2e kwartaal 2019 
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De declaraties van de leden van het college van Gedeputeerde Staten worden 
per kwartaal gepubliceerd op de website van de provincie Noord-Holland. 
Publicatie vindt uiterlijk 6 weken na afronding van het kwartaal plaats. 
 

Besluit 
1. Het bijgaand overzicht met de te publiceren declaraties en facturen van GS-
leden, zoals die in het tweede kwartaal 2019 in de financiële administratie zijn 
verantwoord, vast te stellen; 

2. De te publiceren declaraties en facturen per GS-lid op eerder gevolgde wijze 
openbaar te maken op de website van de provincie; 

3. De bijbehorende pdf bestanden waarin per GS-lid de ingediende declaraties, 
bonnen en facturen zichtbaar worden, vast te stellen. 
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Wijziging Verordening nazorgheffing stortplaatsen provincie 

De Verordening nazorgheffing stortplaatsen provincie Noord-Holland 1999 is 
aan herziening toe. Belangrijkste inhoudelijke wijzigingsvoorstel is dat 
betalingstermijnen conform het financiële systeem in dagen worden 
uitgedrukt. Verder wordt er een hardheidsclausule toegevoegd en vinden er 
enkele technische aanpassingen plaats. Uit praktische overwegingen wordt 
voorgesteld om het besluit in werking te laten treden per 1 januari 2019 (met 
terugwerkende kracht). 
 

Besluit 
1. In te stemmen met het ontwerpbesluit tot wijziging van de Verordening 
nazorgheffing stortplaatsen provincie Noord-Holland 1999; 

2. Door middel van bijgaande brief de voordracht met het besluit ter 
besluitvorming aan te bieden aan Provinciale Staten. 
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Ontheffing Zanderij Tjeddes 

De gemeente Huizen heeft verzocht om een ontheffing te verlenen voor 
bestemmingsplan Zanderij Tjebbes. Het plan houdt in dat een tweede woning 
kan worden gebouwd op deze locatie. De kwekerij wordt verwijderd en de rest 
van de locatie krijgt de bestemming natuur. Het is een verbetering van de 
ruimtelijke kwaliteit. Echter het plan is niet in overeenstemming met de 
artikelen 5c, 16 en 17 van de PRV te brengen. Omdat het niet om een 
uitzonderlijke unieke situatie gaat verlenen GS geen ontheffing voor dit 
bestemmingsplan. 
 

Besluit 
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1. Het verzoek van de gemeente Huizen om op grond van artikel 34 PRV 
ontheffing te verlenen van artikel 5c PRV ten behoeve van het 
bestemmingsplan Zanderij Tjebbes te weigeren; 

2. Provinciale Staten een afschrift van het besluit toe te zenden. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 48 van dhr. G.L.J. Leerink (PvdA) over 
Markermeerdijken 

Statenlid G.L.J. Leerink (PvdA) heeft vragen gesteld over de effecten van 
kostenstijgingen op participatie, maatwerk, meekoppelkansen en de planning 
van de versterking van de Markermeerdijken. 
 

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 Circuit Zandvoort 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 . 
 

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 en de documenten te publiceren op de website www.noord-
holland.nl/Wob ; 

4. PS hierover te informeren door middel van bijgevoegde brief. 
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Incidentele subsidie organiseren VNG-congres 

De zeven West-Friese gemeenten organiseren gezamenlijk in 2020 het congres 
van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. GS hebben besloten een 
incidentele subsidie van € 25.000 te verlenen als bijdrage in de organisatie van 
dit congres in West-Friesland. 
 

Besluit 

http://www.noord-holland.nl/wob
http://www.noord-holland.nl/Wob
http://www.noord-holland.nl/Wob
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1. Een incidentele subsidie van € 25.000 te verstrekken aan de gemeente 
Hoorn voor het uitvoeren van activiteiten voor het organiseren van het VNG 
congres in West-Friesland in 2020; 

2. PS met bijgevoegde brief te informeren. 
 

29 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 45 van dhr. B.G.P de Wit (VVD) over de aanleg 
van glasvezelnetwerken in diverse gebieden in Noord-Holland 

Op 21 juni 2019 heeft de heer B.G.P de Wit (VVD) Statenvragen ingediend over 
de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Hollands Kroon. Het college 
stelt de antwoorden vast. 
 

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  16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 
R. Fillet                        tel. (06) 1830 6074  15  
M. Hartog                     tel. (06) 4813 9088  27, 28, 29  
S. Ahyad             tel. (06) 4632 3669  25, 26 
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882  13, 14  
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 


