
 

Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 18 juni 2019 
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Portefeuilleverdeling en vervangingsregeling college van GS 2019-2023 en 
volgorde loco-cdK 

In de vergadering van Provinciale Staten van 17 juni 2019 zijn de leden van het 
college van Gedeputeerde Staten 2019-2023 benoemd. Het nieuwe college 
heeft een besluit genomen over de onderlinge taakverdeling. 
 

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

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

3. De volgorde van loco-commissaris van de Koning 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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Verdeling verbonden partijen 2019 

Het nieuw aangetreden college van Gedeputeerde Staten heeft de provinciale 
verbonden partijen verdeeld. De verbonden partijen bestaan uit 
vennootschappen, gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en 
verenigingen. De verbonden partijen zijn toegedeeld aan de gedeputeerde die 
de beleidsinhoudelijke portefeuille heeft die overeenkomt met de activiteiten 
van de verbonden partij. Provinciale Staten worden per brief geïnformeerd over 
de verdeling. 
 

Besluit 
1. De bestuurlijke verdeling van de provinciale verbonden partijen vast te 
stellen; 
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2. Provinciale Staten door middel van bijgaande brief te informeren over de 
verdeling van de verbonden partijen. 
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Bestuurlijke reactie verslag bevindingen 2018 Publiek Belang Accountants 

In de periode maart – juni 2019 heeft Publiek Belang Accountants de controle 
uitgevoerd op de jaarrekening 2018 van de provincie Noord -Holland. In het 
verslag van bevindingen rapporteert de accountant over de uitkomsten van de 
controle. 
 

Besluit 
1. De bestuurlijke reactie op het Verslag van Bevindingen 2018 van Publiek 
Belang Accountants  d.d. 11 juni 2018 vast te stellen; 

2. De bestuurlijke reactie ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten 
via bijgevoegde brief. 
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Agenda vergadering Dagelijks Bestuur Waddenfonds juni 2019 

De drie Waddenprovincies (Fryslân, Groningen en Noord-Holland) hebben 
gezamenlijk het Waddenfonds opgericht. Het Waddenfonds is verantwoordelijk 
voor het verlenen van subsidies die passen binnen de hoofddoelen (natuur en 
duurzame economische ontwikkeling) van dit fonds. Op 28 juni is er een 
vergadering van het Algemeen Bestuur van het Waddenfonds, waarin o.a. de 
conceptbegroting 2020 en de jaarstukken 2018 worden vastgesteld. Ter 
voorbereiding op die vergadering worden hiervoor benodigde stukken 
voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds. 
 

Besluit 
- Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het Dagelijks Bestuur 
van het Waddenfonds in juni 2019 en in te stemmen met de voorgestelde inzet 
zoals verwoord in de annotatie. 
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Annotatie en agenda AB Twiske-Waterland 20 juni 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. 
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Besluit 
- Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het algemeen 
bestuur van recreatieschap Twiske-Waterland d.d. 20 juni 2019 en in te 
stemmen met de voorgestelde inbreng zoals verwoord in de annotatie. 
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Annotatie agenda Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 
19 juni 2019 

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied voert namens Provincie Noord-
Holland onder andere diverse taken uit op het gebied van vergunningverlening, 
toezicht en handhaving bij bedrijven. Op 19 juni 2019 vindt een schriftelijke 
vergadering van het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied plaats, waarin de gedeputeerde Milieu zitting heeft. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het dagelijks 
bestuur van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied d.d. 19 juni 2019; en 

2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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Annotatie AB vergadering OFGV d.d. 19 juni 2019 

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) voert 
vergunningverlenings-, toezicht- en handhavingstaken uit voor de provincie 
Noord-Holland. De Gedeputeerde Milieu is lid van het algemeen bestuur van de 
OFGV. Medio 2015 hebben Gedeputeerde Staten (GS) besloten de agenda's van 
de bestuursvergaderingen van provinciale deelnemingen en 
Gemeenschappelijke Regelingen te agenderen voor de vergaderingen van GS. 
Het college bespreekt de agendapunten ter voorbereiding van de vergadering 
van het algemeen bestuur op 18 juni 2019. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het  Algemeen 
Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek d.d. 19 juni 
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  3 
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R. Fillet                        tel. (06) 1830 6074  1, 2  
M. Hartog                     tel. (06) 4813 9088  5  
F. Paardekooper           tel. (06) 1860 9344  4  
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683  6, 7  
 
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/

