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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 17 december 2019 
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Portefeuilleverdeling, vervangingsregeling en volgorde loco cdK GS 2019-2023 

Op 10 december 2019 is gedeputeerde Tekin afgetreden. Tot het moment dat 
er een opvolger voor hem benoemd is, heeft het college besloten om zijn 
takenpakket onderling te verdelen. 
 

Besluit 
1. De portefeuilleverdeling van het college van GS van Noord-Holland 2019-
2023 gewijzigd vast te stellen conform inliggend voorstel; 

2. De vervangingsregeling van het college van GS van Noord-Holland 2019-
2023 gewijzigd vast te stellen conform inliggend voorstel; 

3. De volgorde van loco-commissaris van de Koning gewijzigd vast te stellen 
conform inliggend voorstel; 

4. PS te informeren over besluit 1. door middel van bijgaande brief; 

5. Gedeputeerde staten en de commissaris van de Koning, ieder voor wat zijn 
bevoegdheden betreft, besluiten de portefeuilleverdeling GS van Noord-
Holland 2019-2023 vast te stellen als bijlage I als genoemd in artikel 2 van het 
Besluit mandaat, volmacht en machtiging Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland en als genoemd in artikel 1 van het Besluit, mandaat, volmacht en 
machtiging commissaris van de Koning van Noord-Holland. 
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Vaststelling uitvoeringsregeling subsidie 75 jaar vrijheid Noord-Holland 2019 

In mei 2020 vieren we dat we 75 jaar geleden bevrijd zijn. Voor dit lustrumjaar 
wordt een eenmalige subsidieregeling opgesteld om lokale initiatieven te 
ondersteunen bij activiteiten die gericht zijn op het vieren, herdenken en 
koesteren van onze vrijheid. 
 

Besluit 
1. De uitvoeringsregeling subsidie 75 jaar vrijheid Noord-Holland 2019 vast te 
stellen; 

2. Het subsidieplafond van de uitvoeringsregeling subsidie 75 jaar vrijheid 
Noord-Holland 2019 vast te stellen op € 150.000,-; 

3. De uitvoeringsregeling subsidie 75 jaar vrijheid Noord-Holland 2019 en het 
subsidieplafond ad. € 150.000,- bekend te maken in het Provinciaal blad. 
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Procedure museum voordracht aan minister van OCW 

De minister van OCW heeft elke provincie gevraagd om één museum voor te 
dragen voor subsidiering in het kader van de basisinfrastructuur 2021 - 2024. 
Gedeputeerde Staten hebben besloten hiervoor een uitvraag te doen onder 
Noord-Hollandse musea die in aanmerking komen. Een jury zal de ingediende 
plannen beoordelen en GS adviseren over de voordracht. 
 

Besluit 
1. Een uitvraag te doen bij Noord-Hollandse musea ter uitvoering van een 
verzoek van de minister van OCW om één museum in Noord-Holland voor te 
dragen aan OCW in het kader van de Subsidieregeling culturele 
basisinfrastructuur 2021-2024; 

2. De portefeuillehouder Cultuur te machtigen om het selectieproces in de 
vorm van advisering door een jury in te richten en, na akkoord van 
Gedeputeerde Staten, de voordracht aan OCW te sturen; 

3. PS te informeren door middel van bijgaande brief. 
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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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Verbinding A8-A9: wijzigingsovereenkomst II planstudiefase 

De overheden die gezamenlijk werken aan het project Verbinding A8 – A9 gaan 
de samenwerkingsovereenkomst over het project met drie jaar verlengen, tot 
31 december 2022. De provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam 
en de gemeente Zaanstad hebben de wijzigingsovereenkomst alvast 
ondertekend, om te voorkomen dat de overeenkomst op 31 december 2019 
verloopt. De overige partners (gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Velsen en 
Uitgeest) leggen het verlengen van de samenwerkingsovereenkomst eerst voor 
aan hun gemeenteraad. Na instemming van de gemeenteraad zullen zij met 
terugwerkende kracht ondertekenen. 
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Besluit 
1. Een wijzigingsovereenkomst II planstudiefase fase 1, begroting en 
marktbenadering ten behoeve van de Verbinding A8-A9 aan te gaan met de 
Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Zaanstad, Beverwijk, Heemskerk, 
Velsen en Uitgeest; 

2. De portefeuillehouder Mobiliteit te machtigen eventuele redactionele 
wijzigingen aan te brengen en de wijzigingsovereenkomst te ondertekenen; 

3. Provinciale Staten te informeren met inliggende brief. 
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Resultaten onderzoek naar pilot 'combinatie en OV-doelgroepenvervoer in 
Schagen' 

Provinciale Staten hebben verzocht om samen met de gemeente Schagen en 
Connexxion een onderzoek te starten naar de mogelijkheden van een pilot 
voor de combinatie Openbaar Vervoer met doelgroepenvervoer in de gemeente 
Schagen. Het onderzoek is afgerond en resulteert in een aantal onderwerpen 
waarvoor mogelijke pilots en vervolgactiviteiten in 2020 worden uitgewerkt. De 
beste kansen voor een pilot liggen in het ondersteunen van de 
vrijwilligerssystemen voor WMO-vervoer in Schagen en in lokale combinaties 
met het reguliere OV en de buurtbusverenigingen. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de resultaten van het onderzoek naar een mogelijke 
pilot 'combinatie OV en doelgroepenvervoer in Schagen'. 

2. In te stemmen met het voorstel om de in het onderzoek genoemde 
onderwerpen verder uit te werken tot pilots of voorstellen voor 
vervolgactiviteiten; 

3. Provinciale Staten te informeren door middel van bijgevoegde brief. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 89 van mevrouw Kuiper-Kuijpers (CDA) en 
mevrouw Doevendans (PvdA) over pilot OV-doelgroepenvervoer 

Mevrouw Kuiper-Kuijpers en mevrouw Doevendans hebben vragen gesteld over 
de voortgang van de pilot OV - doelgroepenvervoer in de gemeente Schagen 
die naar aanleiding van het initiatiefvoorstel van CDA en PvdA uit december 
2017 zou worden gestart. 
 

Besluit 
Het college stelt de antwoorden vast. 
 

De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in  
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bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit beschikbaar. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 92 van de heer Terwal (VVD) over de 
bereikbaarheid van de provincie Noord-Holland 

De heer Terwal van de VVD heeft Statenvragen ingediend over de 
bereikbaarheid van de provincie 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. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 94 van de heer Hoogervorst (SP) over 
miljoenen voor asfalt: aandacht voor de Corridor Amsterdam-Hoorn 

De heer W. Hoogervorst (SP) heeft vragen gesteld over miljoenen voor asfalt: 
aandacht voor de corridor Amsterdam-Hoorn. 
 

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 Leeghwaterbrug 

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 het project Leeghwaterbrug gedeeltelijk openbaar te maken en 
gedeeltelijk te weigeren; 

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

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

http://www.noord-holland.nl/wob
http://www.noord-holland.nl/Wob
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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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Uitvoeringsregeling subsidie buurtbusprojecten Noord-Holland 2020 

Met in totaal circa 560 vrijwilligers vervoeren de buurtbussen (21 stuks) 
jaarlijks inmiddels meer dan 300.000 reizigers in met name de landelijke 
gebieden van Noord-Holland. De huidige subsidieregeling voor 
buurtbusprojecten loopt per 31 december 2019 af. De provincie zet de 
subsidieregeling in 2020 voort, zodat de huidige 12 buurtbuslijnen in Noord-
Holland in stand kunnen blijven. Het subsidiebedrag per bus wordt verhoogd, 
als vergoeding voor de extra kosten voor de werving van vrijwilligers en ter 
ondersteuning van de intensieve bestuursinzet van de buurtbusverenigingen. 
 

Besluit 
1. De Uitvoeringsregeling subsidie buurtbusprojecten Noord-Holland 2020 
vast te stellen; 

2. Het subsidieplafond voor de Uitvoeringsregeling subsidie buurtbusprojecten 
Noord-Holland 2020 voor 2020 vast te stellen op € 197.500,-; 

3. De Uitvoeringsregeling subsidie buurtbusprojecten Noord-Holland 2020 en 
het bijbehorende subsidieplafond te publiceren in het provinciaal blad. 
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Vaststellen beleidsregels Wadloopverordening 2019 

De Wadloopverordening 2019 is in maart jl. door de Staten vastgesteld. Het 
doel van deze verordening is verhoging van de veiligheid voor wadlopers en 
andere wadloop gerelateerde activiteiten, vermindering en verduidelijking van 
de regelgeving en vereenvoudiging van de handhaving. De provincie Fryslân 
blijft - evenals voorheen- belast met de gemeenschappelijke uitvoering van de 
wadloopverordeningen van de drie waddenprovincies. De provincie Fryslân 
wordt daartoe gemandateerd voor het verlenen van vergunningen en 
vrijstellingen, het opleggen van leges en gemachtigd tot benodigde 
voorbereidende en uitvoerende handelingen. De kaders voor het mandaat 
worden vastgelegd in beleidsregels annex sets met vergunningsvoorschriften 
en zijn te beschouwen als uitwerking van de Wadloopverordening. 
 

Besluit 
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1. De Beleidsregels Wadloopverordening 2019 inclusief bijlagen A t/m G 
betreffende voorschriften vergunningen conform de bijgevoegde stukken vast 
te stellen; 

2. Het Mandaatbesluit voor de wadloopverordening vast te stellen; 

3. De besluiten 1 en 2 bekend te maken in het Provinciaal Blad. 
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Agenda vergadering Dagelijks Bestuur Waddenfonds d.d. 20 december 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. 
 

Besluit 
Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het Dagelijks Bestuur 
van het Waddenfonds van 20 december 2019 en in te stemmen met de 
voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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Voortgang ondersteuning opvangcentra wilde dieren 

In het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken!’ is het voornemen opgenomen 
opvangcentra voor wilde dieren te ondersteunen. Daarvoor is € 200.000,- 
beschikbaar gesteld. Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten met 
een brief over de voortgang op dit onderwerp. 
 

Besluit 
Provinciale Staten door middel van bijgaande brief te informeren over de 
voortgang op het voornemen in het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken!’ 
om opvangcentra voor wilde dieren te ondersteunen. 
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Rapportage Europastrategie voor 2019 

In de Europastrategie Noord-Holland 2017-2021 is toegezegd dat er jaarlijks 
wordt gerapporteerd over de voortgang en de uitvoering van de doelstellingen 
en de provinciale acties. Deze rapportage geeft weer wat er is gebeurd op de 
prioriteiten en wat de huidige stand van zaken is op de verschillende dossiers 
in het jaar 2019. 
 

Besluit 
1. De rapportage over 2019 van de Europastrategie Noord-Holland 2017-2021 
vast te stellen; 

2. Door middel van bijgaande brief PS te informeren. 
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Noord-Hollands Perspectief op de Regionale Energie Strategieën 

Gedeputeerde Staten hebben het Ontwerp Noord-Hollands Perspectief op de 
Regionale Energiestrategieën vastgesteld. In het NH Perspectief op de RES 
staan de relevante uitgangspunten uit bestaand beleid. Deze zijn nader 
uitgewerkt in zogenaamde leidende principes en ontwerpprincipes. Deze 
principes zijn ons vertrekpunt in het gesprek met de partners. Er kan in het 
kader van het RES proces - waar nodig - van worden afgeweken. Dat is ook 
wenselijk in deze fase van het proces. Het NH Perspectief op de RES wordt voor 
vaststelling toegezonden aan Provinciale Staten. 
 

Besluit 
1. Het ontwerp Noord-Hollands Perspectief op de Regionale Energiestrategieën 
vast te stellen; 

2. De Statenvoordracht en het ontwerpbesluit voor het Noord-Hollands 
Perspectief op de Regionale Energiestrategieën vast te stellen; 

3. Het ontwerp Noord-Hollands Perspectief op de Regionale Energiestrategieën 
en Statenvoordracht met bijgaande brief aan Provinciale Staten toe te zenden; 

4. De portefeuillehouder Energie te machtigen voor het uitvoeren van 
redactionele aanpassingen. 
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Project voorgenomen realisatie zonneweide Jaagweg (Berkhout) te Koggenland 

De provincie heeft het voornemen om een zonneweide te laten ontwikkelen op 
provinciale grond aan de Jaagweg te Koggenland (Berkhout). Dit besluit is in 
2017 genomen en wordt met dit besluit aangevuld zodat de aanbesteding van 
het terrein voorbereid kan worden. 
 

Besluit 
Het besluit van 14 november 2017 ten aanzien van Distriport 

a) Te wijzigen als volgt: 

Het onderdeel van beslispunt 1 “voor minimaal een termijn van 26 jaar” te 
schrappen en te vervangen door “voor de duur van de nog overeen te komen 
realisatie en exploitatie van de voorgenomen zonneweide aan de Jaagweg, 
maar in ieder geval voor maximaal 26 jaar”; 

b) Aan te vullen als volgt: 

I. Voortaan te spreken van de voorgenomen realisatie “zonneweide Jaagweg” en 
niet meer over Distriport; 

II. De erfpacht van het terrein aan te besteden als te ontwikkelen en 
exploiteren zonneweide waarbij de volgende punten als randvoorwaarden 
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worden meegegeven en deze punten nader uit te werken t.b.v. de 
aanbesteding: 

a. De financiële opbrengst uit erfpacht en de duur van de erfpacht vast te 
stellen op minimaal 15 jaar en maximaal 26 jaar; 

b. De opbrengst megawatt schone energie; 

c. Het realiseren van meervoudige doelen, zoals ecologie, landschappelijke 
kwaliteit, waterberging, financiële deelname door omwonenden; 

d. Passend binnen het vigerende provinciale beleid t.a.v. zonneweides. 

En bij de uitwerking van de aanbesteding een wegingssystematiek te 
ontwikkelen om partijen te kunnen selecteren op basis van bovenstaande 
punten; 

III. Over het standpunt van het college op korte termijn bestuurlijk overleg met 
de gemeente Koggenland te voeren. 
 

18 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 93 van de heer Kaptheijns (PVV) over provincie 
wil actieve rol bij warmteprojecten 

De heer N. Kaptheijns (PVV) heeft vragen gesteld over de rol van de provincie 
bij warmteprojecten. 
 

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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Beslissing op bezwaar Wob-verzoek zonneweide Jaagweg te Koggenland 

Op 10 april 2019 hebben GS een besluit genomen op het verzoek van stichting 
Berkhout is Boos op grond van de Wet openbaarheid van bestuur over de 
ontwikkeling van een zonneweide op de locatie Jaagweg in Koggenland. 
Berkhout is Boos heeft tegen dit besluit bezwaar gemaakt. Naar aanleiding 
daarvan hebben GS aanvullend informatie openbaar gemaakt. 
 

Besluit 
1. De stichting Berkhout is Boos in haar bezwaar te ontvangen; 

2. Het bezwaar gericht tegen het besluit van 10 april 2019 gedeeltelijk 
gegrond te verklaren, omdat daarbij niet alle documenten waren betrokken die 
binnen de reikwijdte van het verzoek om informatie vallen; 
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3. Het bezwaar gericht tegen het aanvullende besluit van 9 september 2019 
ongegrond te verklaren; 

4. Het besluit van 10 april 2019, zoals aangevuld met het besluit van 9 
september 2019, in stand te laten. 
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Aangaan en ondertekenen Schone Lucht Akkoord 

De provincie Noord-Holland wil op 13 januari 2020 het Schone Lucht Akkoord 
(SLA) ondertekenen. Het SLA is een akkoord tussen de Rijksoverheid en 
decentrale overheden (provincies en gemeenten), waarbij de verschillende 
overheden samenwerken om de luchtkwaliteit in Nederland verder te 
verbeteren. 
 

Besluit 
1. Het Schone Lucht Akkoord (SLA) aan te gaan met de Rijksoverheid en andere 
decentrale overheden; 

2. De portefeuillehouder Milieu te machtigen om het SLA namens GS te 
ondertekenen; 

3. PS met bijgevoegde brief te informeren over dit besluit. 
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Bulkbesluit subsidieplafonds 2020 

Gedeputeerde Staten dienen subsidieplafonds vast te stellen voor de aanvang 
van het tijdvak waarop de uitvoeringsregeling betrekking heeft. Met dit besluit 
worden voor die uitvoeringsregelingen waarvoor het nog niet is gebeurd, 
plafonds vastgesteld en gepubliceerd voor het jaar 2020. 
 

Besluit 
De in de bijlage bij dit besluit opgenomen subsidieplafonds voor het jaar 2020 
vast te stellen. 
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Evaluatie eenmalige subsidies 2019 

Conform de programmering van het Evaluatiekader Subsidies voor 2019 zijn 
drie eenmalige subsidies uit het subsidieregister geëvalueerd. De subsidie voor 
de vismigratierivier in de Afsluitdijk, de subsidie voor het project Schaalsprong 
naar de toekomst en de subsidie voor PAS-maatregelen Natura 2000gebied 
Kennemerland-Zuid. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van het rapport Evaluatie eenmalige subsidies 2019; 

2. PS te informeren via bijgevoegde brief. 
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Agenda vergadering Algemeen Bestuur OD IJmond d.d. 18 december 2019 

De Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) voert, namens de provincie Noord-Holland, 
diverse taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en 
handhaving (VTH) voor bodemzaken, een klein aantal inrichtingen en 
Provinciale Monumenten. De gedeputeerde verantwoordelijk voor het toezicht 
op deze omgevingsdienst, is lid van het Algemeen Bestuur van de 
Omgevingsdienst IJmond. Het college bespreekt de agendapunten ter 
voorbereiding van de vergadering van het Algemeen Bestuur op 18 december 
2019. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het Algemeen 
Bestuur van Omgevingsdienst IJmond d.d. 18 december 2019; 

2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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Verkoop percelen Wieringermeer D376 en 376 ten behoeve van een 
motorcrossterrein 

De grond die door de provincie in 2007 is aangekocht ten behoeve van de 
realisering van een motorcrossterrein wordt met dit doel verkocht aan de 
Coöperatie Grond Noord-Holland. 
 

Besluit 
1.De percelen kadastraal bekend gemeente Wieringermeer sectie D, nummers 
375 en 376 te verkopen aan Coöperatie Grond Noord-Holland ten behoeve van 
de realisatie van een motorcrossterrein. 

2. PS actief per brief te informeren over de verkoop. 

3. de sectormanager Grond volmacht te verlenen voor doorvoeren van 
eventuele kleine redactionele wijzigingen in de verkoopovereenkomst en het 
ondertekenen van de verkoopovereenkomst. 
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Verkoop schuur Hoofdweg 470 te Hoofddorp 

Het betreft de verkoop van een vervallen schuur aan de Hoofdweg 470 te 
Hoofddorp voor een symbolisch bedrag van €1,--. Asbestsanering en sloop 
geschiedt door koper. 
 

Besluit 
1. De losstaande vervallen schuur aan de Hoofdweg 470 te Hoofddorp te 
verkopen voor een symbolisch bedrag van   €1,-- aan de Gerritshoeve; 
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2. De sectormanager Grond mandaat en volmacht te verlenen voor het 
opstellen en ondertekenen van een verkoopovereenkomst voor deze verkoop. 
 

 
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  3, 4, 16, 17, 18, 19, 21, 22  
R. Fillet                        tel. (06) 1830 6074  1, 2  
M. Hartog                     tel. (06) 4813 9088  14, 15  
M. van den Heuvel        tel. (06) 1860 9412  24, 25  
D. Pestman   tel. (06) 4615 9153  12, 13  
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683  5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 23  
 
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=606f6185-4494-42a9-8a76-836d898b3712&FoundIDs=&year=2019
https://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=NoordHolland&ListId=0d2cd4cf-37ed-4620-92ee-97d01507e23c&ReportId
https://www.officielebekendmakingen.nl/
https://www.officielebekendmakingen.nl/

