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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 17 september 2019 
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Intrekken ontwerpbesluit intrekking vergunning Main 

Gedeputeerde Staten hebben eerder de vigerende omgevingsvergunning van 
Main B.V. op de Petroleumhaven 48 in concept ingetrokken. Gedeputeerde 
Staten besluiten hier geen vervolg aan te geven. 
 

Besluit 
1. Tot het intrekken van het ontwerpbesluit van 30 oktober 2018 om de 
vigerende omgevingsvergunning(en) voor de inrichting van Main B.V., met 
beschikkingsnummer B01/3492 DMB 2005 van 5 september 2007 inclusief alle 
daarop gebaseerde vergunningsbesluiten die na de oprichtingsvergunning voor 
deze inrichting zijn afgegeven in te trekken; 

2. Main B.V. schriftelijk te informeren over het besluit onder 1; 

3. Een afschrift van deze brief te verzenden aan de advocaat van Main B.V. en 
gemachtigde, mevrouw J. Ozinga van Ozinga Advocaten, en aan de directie van 
Varo Energy Tankstorage B.V. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 68 van mevrouw A.J.C.E. Strens (D66) en 
mevrouw A.A.J. Jellema (PvdA) over controle op vervuiling/sanering en 
handhaving chemische bedrijven 

Mevrouw A.J.C.E. Strens (D66) en mevrouw A.A.J. Jellema (PvdA) stellen vragen 
over de controle op vervuiling/sanering en handhaving van chemische 
bedrijven. 
 

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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Tweewekelijkse informatievoorziening inzake Tata Steel en Harsco Metals d.d. 
17 september 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. 
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Besluit 
1. De tweewekelijkse informatievoorziening inzake Tata Steel en Harsco Metals 
d.d. 17 september 2019 vast te stellen 

2. Provinciale Staten met inliggende brief te informeren. 
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Annotatie agenda dagelijks bestuur Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 18 
september 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 18 september 2019. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het dagelijks 
bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord d.d. 18 september 
2019; 

2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 44 van de heer M.C.A. Klein (ChristenUnie) 
over Berichtgeving Formule 1 en PAS 

De heer M.C.A. Klein (ChristenUnie) heeft vragen gesteld over de relatie tussen 
de Formule 1 Grand Prix in Zandvoort en de vergunningverlening in het kader 
van stikstof. 
 

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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Programma Natuurontwikkeling (PNO) 2020-2024 

Met het Programma Natuurontwikkeling (PNO) 2020-2024, inclusief het 
Natuurbeheerplan 2020, brengen wij de grote samenhang tussen verwerving, 
inrichting en beheer van natuur beter én compacter tot uitdrukking, en geven 
we een samenhangend overzicht van de instrumenten die wij hiervoor inzetten. 
Het PNO wordt jaarlijks geactualiseerd en ter besluitvorming aan Provinciale 
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Staten voorgelegd. Het ontwerp-Natuurbeheerplan 2020 heeft ter inzage 
gelegen in de periode van 30 mei 2019 tot en met 10 juli 2019. 
 

Besluit 
1. Bijgaande Statenvoordracht vast te stellen, waarbij aan Provinciale Staten 
wordt voorgesteld het Programma Natuurontwikkeling 2020-2024 vast te 
stellen; 

2. De Statenvoordracht met het bijbehorende ontwerpbesluit aan Provinciale 
Staten te zenden door middel van bijgaande brief; 

3. De Nota van Beantwoording Natuurbeheerplan 2020 vast te stellen en deze 
door middel van bijgaande brief te zenden aan belanghebbenden en partners 
in het veld, in reactie op door hen ingediende zienswijzen, en deze eveneens 
aan Provinciale Staten te zenden. 
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Openstellingsbesluit natuurbeheer 2020 

De provincie subsidieert het natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer en 
landschapsbeheer (meerjarige subsidie) via het Stelsel Natuur en Landschap 
(SNL). 

In dit openstellingsbesluit hebben GS de aanvraagperiodes, de tarieven en de 
subsidieplafonds vastgesteld voor het beheer van (agrarische) natuur- en 
landschapselementen en voor het verbeteren van de kwaliteit van natuur en 
voor functieverandering. 
 

Besluit 
1. Overeenkomstig bijgevoegd “Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2020” de 
volgende aanvraagperiodes, subsidieplafonds en tarieven vast te stellen, onder 
voorbehoud van vaststelling van het Programma Natuurontwikkeling 2020-
2024 en de begroting 2020 door Provinciale Staten: 

Openstelling natuur- en landschapsbeheer op grond van de 
Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland 2016-2021 
(SVNL 2016-2021): 

a. aanvraagperiode voor natuurbeheer: van 20 november 2019 tot en met 31 
december 2019 

b. de tarieven, zoals opgenomen in Bijlage 1 inclusief toeslagen, monitoring en 
openstellingsbijdrage en het subsidieplafond voor continuering beheer en voor 
beheer van nieuwe terreinen en Landschapselementen binnen het 
Natuurnetwerk Nederland (NNN) voor de periode 2020-2025 - Natuur (N-
typen) en Landschap L-typen L01.01, L01.07, L01.09, L02.01 en L02.03:  € 
6.500.000,- per jaar en totaal € 39.000.000,- 
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Openstelling collectief agrarisch natuurbeheer (ANLb) op grond van de 
Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland 2016-2021 
(SVNL 2016-2021): 

c. aanvraagperiode voor collectieve aanvragen agrarisch natuurbeheer: vanaf 
de dag na publicatie van de openstelling tot en met 20 november 2019; 

d. de tarieven zoals opgenomen in Bijlage 1 en subsidieplafond voor 
uitbreiding van collectief agrarisch natuurbeheer van 2020 tot en met 2021: 

- leefgebieden open akkerland, droge dooradering, € 700.000,- per jaar, € 
1.400.000,- totaal. 

Openstelling gecoördineerd agrarisch beheer op grond van de 
Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland (SVNL): 

e. aanvraagperiode van 20 november 2019 tot en met 31 december 2019; 

f. de tarieven zoals opgenomen in Bijlage 1 en subsidieplafond voor 
continuering van gecoördineerd agrarische natuurbeheer in 2020: € 60.000,- 
voor 2020. 

2. Overeenkomstig bijgevoegd “Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2020” voor 
begrotingsjaar 2020, op grond van de Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls 
Natuur en Landschap Noord-Holland (SKNL) de volgende aanvraagperiode en 
subsidieplafonds voor 2020 vast te stellen, onder voorbehoud van vaststelling 
van het Programma Natuurontwikkeling 2020-2024 en de begroting 2020 
door Provinciale Staten: 

a. aanvraagperiode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 

b. subsidieplafond voor functieverandering € 2.000.000,- 

c. subsidieplafond inrichting na functieverandering  € 1.200.000,- 

d. subsidieplafond voor kwaliteitsverbetering bestaand beheertype € 450.000,- 

e. subsidieplafond voor kwaliteitsverbetering naar ambitietype € 450.000,- 

3. De subsidieplafonds, tarieven en openstellingsperioden, overeenkomstig 
voorgaande besluiten, te publiceren in het provinciaal blad, en de directeur 
Beleid te machtigen om redactionele wijzigingen aan te brengen ten behoeve 
van de publicatie; 

4. Provinciale Staten door middel van bijgaande brief te informeren. 
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Overeenkomst afsluiting "Verkenningsjaar biodiversiteitsdoelen en 
beheerdoelen NNN" 

De overeenkomst “Verkenningsjaar biodiversiteitsdoelen en beheerdoelen 
binnen het Natuurnetwerk Nederland” wordt aangegaan met vier agrarische 
collectieven, LTO-Noord, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap 
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Noord-Holland en is ter afsluiting van het verkenningsjaar en is de basis om in 
drie pilotgebieden aan de slag te gaan om het NNN af te maken. 
 

Besluit 
1. Een overeenkomst aan te gaan met: Agrarische natuur- en 
landschapsvereniging de Lieuw Texel; Vereniging agrarisch natuurbeheer 
Hollands Noorden; Gebiedscoöperatie Noord-Holland Zuid; Vereniging 
agrarisch natuur- en landschapsbeheer Water, Land & Dijken; Staatsbosbeheer; 
Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten In Nederland; Stichting 
Landschap Noord-Holland en LTO-Noord, ter afsluiting van het 
“Verkenningsjaar biodiversiteitsdoelen en beheerdoelen binnen het 
Natuurnetwerk Nederland”; 

2. De portefeuillehouder natuur te machtigen deze overeenkomst namens 
Gedeputeerde Staten te ondertekenen, onder voorbehoud van positieve 
besluitvorming door Provinciale Staten; 

3. De voordracht vast te stellen en deze middels bijgaande brief door te 
geleiden aan Provinciale Staten;. 

4. Aan Provinciale Staten te verzoeken motie 126-2017 als afgedaan te 
beschouwen. 
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Archieftoezicht 2018 

Conform de archiefverordening 2014 dient de provinciearchivaris jaarlijks 
rapport uit te brengen aan GS over het uitgevoerde toezicht op de provinciale 
archieven. Bijgaand verslag betreft de archiefinspectie over het jaar 2018. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van het beknopt verslag van het archieftoezicht Provincie 
Noord-Holland 2018 (en de daarbij behorende oplegnotitie); 

2. De voorgestelde reactie namens GS en het plan van aanpak voor de 
uitvoering van de aanbevelingen van de provinciearchivaris vast te stellen; 

3. PS te informeren met bijgaande brief. 
 

 

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: 

R. Fillet                        tel. (06) 1830 6074   9  
M. van den Heuvel        tel. (06) 1860 9412   5, 6, 7, 8 
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I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882   4 
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683   1, 2, 3 
 
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/

