
 

Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 

Staten op 19 november 2019 
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De Kop Werkt! Voortgangsrapportage 2019, Jaarprogramma 2020 

De provincie Noord-Holland werkt met de vier gemeenten in de Kop van 

Noord-Holland (Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel) aan de 

uitvoering van het programma De Kop Werkt! Het jaarprogramma wordt ter 

goedkeuring aangeboden en de over de voortgang van het programma De Kop 

Werkt! wordt gerapporteerd. 

 

Besluit 

1. De Voortgangsrapportage 2019 en het Jaarprogramma 2020 van het 

programma ‘De Kop Werkt!’ vast te stellen; 

2. De Voortgangsrapportage 2019 ter kennisname en het Jaarprogramma 2020 

voor opmerkingen voor het vervolg van het programma De Kop Werkt! aan 

Provinciale Staten te sturen door middel van bijgaande brief. 
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Benoeming voorzitter Regionale Adviescommissie Detailhandel Noord-Holland 

Noord 

De Regionale Adviescommissie Detailhandel Noord-Holland Noord (hierna RAC 

NHN) adviseert over nieuwe detailhandelsontwikkelingen in de regio Noord-

Holland Noord. De leden van de RAC NHN hebben de heer J. Groeneveld 

voorgedragen als voorzitter. Het reglement schrijft voor dat Gedeputeerde 

Staten de voorzitter van de RAC NHN officieel benoemen. 

 

Besluit 

1. De Heer J. Groeneveld per 1 januari 2020 te benoemen tot voorzitter van de 

Regionale Adviescommissie Detailhandel Noord-Holland Noord; 

2. De heer Groeneveld te informeren met bijgaande brief. 
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Regionale Mobiliteitsprogramma's Noord-Holland en Flevoland 

Het Regionale Mobiliteitsprogramma (RMP) is een instrument voor de Provincie 

Noord-Holland om samen met haar partners te werken aan de verduurzaming 

van de mobiliteit in de provincie. Het is een uitwerking van de afspraken uit het 

Klimaatakkoord. GS delen het plan van aanpak met PS om in 2020 aan de 

totstandkoming van het RMP te werken met de regionale partners van de 

provincie. 



 

 

Besluit 

1. Het Plan van aanpak Regionale Mobiliteitsprogramma’s in Noord-Holland en 

Flevoland vast te stellen; 

2. Provinciale Staten door middel van bijgevoegde brief te informeren. 
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Bestuurlijk Overleg MIRT 2019 

Het besluit betreft het kennisnemen van de agenda voor het bestuurlijk overleg 

MIRT d.d. 20 november en het instemmen met het afvaardigen van de 

portefeuillehouder Bereikbaarheid & Mobiliteit namens het college naar dit 

overleg . 

 

Besluit 

- Kennis te nemen met de voorgestelde agenda voor het BO MIRT en de 

concept GS nota (inclusief toelichting) voor het GS overleg van 19 november 

a.s. 

- In te stemmen met het opnemen van de agenda voor het BO MIRT op de 

agenda van GS op 19 november middels een nazending op 18 november 

middag. 
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PFAS - Stand van zaken, Achtergrondwaarden en Beleidsregel PFAS Noord-

Holland 

Gedeputeerde Staten nemen kennis van de ontwikkelingen op het gebied van 

PFAS, stellen de beleidsregel PFAS vast op basis van het 

achtergrondwaardenonderzoek PFAS in Noord-Holland en passen het niveau 

van ernstige verontreiniging aan. 

 

Besluit 

1. Kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot het dossier 

PFAS; 

2. Tot vaststellen van het rapport “Bepaling achtergrondconcentratieniveaus 

PFAS in Noord-Holland” als basis voor de Beleidsregel PFAS Noord-Holland; 

3. De Beleidsregel PFOS en PFOA Noord-Holland vastgesteld d.d. 11 juli 2017 

te vervangen door de Beleidsregel PFAS Noord-Holland; 

4. PS te informeren over de stand van zaken met betrekking tot het dossier 

PFAS, de achtergrondwaarden PFAS in Noord-Holland en de Beleidsregel PFAS 

Noord-Holland. 

 

6 Geannoteerde agenda IPO Bestuur 21 november 2019 



 

 GS bespreken de agenda voor de bestuursvergadering van het Inter Provinciaal 

Overleg op 21 november 2019. 

 

Besluit 

Kennis te nemen van de agenda IPO Bestuur van 21 november 2019 en in te 

stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotaties. 
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Reactie en vervolg op advies-Veerman bodemdaling veenweiden 

Prof.dr. C.P. Veerman heeft op verzoek van Gedeputeerde Staten een advies 

opgeleverd, getiteld ‘Haren kost geen tijd!’, over de aanpak van de 

bodemdaling in de veenweidegebieden. Hierbij heeft prof.dr. Veerman een 

uitgebreide consultatieronde gedaan met alle partners, die hierbij betrokken 

zijn. Gedeputeerde Staten stemmen in met de conclusies, randvoorwaarden en 

aanbevelingen in dit advies, waarbij het installeren van een veencommissaris in 

deze fase van het ontwikkelen van een programma nog niet aan de orde is. 

 

Besluit 

1. In te stemmen met de conclusies, randvoorwaarden en aanbevelingen van 

het advies-Veerman inzake de bodemdalingsproblematiek, getiteld ‘Haren kost 

geen tijd!’, waarbij de derde aanbeveling om een veencommissaris te 

installeren in deze fase van het ontwikkelen van een programma nog niet aan 

de orde is; 

2. Een integraal gebiedsprogramma voor Laag Holland te ontwikkelen, waarin 

onder provinciale regie en in samenwerking met alle relevante partners wordt 

gewerkt aan de opgaven voor natuur, landbouw, water, bodemdaling, klimaat, 

recreatie en landschap; 

3. Dit gebiedsprogramma aan te sturen door een nieuw in te stellen stuurgroep 

Laag Holland, waarbij het voorzitterschap zal worden vervuld door onze 

portefeuillehouder natuur, landschap, grond en bodemdaling en het 

secretariaat door een provinciale programmamanager; 

4. De gebiedscommissie Laag Holland -ingesteld als adviesorgaan van 

Gedeputeerde Staten op 1 januari 2013- op te heffen; 

5. Het Reglement gebiedscommissies Noord-Holland -vastgesteld door 

Gedeputeerde Staten op 11 december 2012- in te trekken; 

6. De besluiten 4 en 5 te publiceren in het Provinciaal Blad; 

7. Provinciale Staten over deze besluiten per brief in kennis te stellen. 
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Brief aan PS over stikstofaanpak 



 

GS hebben besloten om PS per brief te informeren over de vervolgstappen die 

het college neemt om de stikstofneerslag in de Natura 2000 gebieden in Noord 

Holland te verminderen. 

 

Besluit 

Te constateren dat het college via een schriftelijke procedure heeft ingestemd 

met het verzenden van de brief aan PS 'planning aanpak stikstof', kenmerk 

1315998/131003. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 84 van de heer Carton (PvdA) inzake 

Aanbestedingen Duurzaamheid 

De Heer J.J. Carton (PvdA) heeft vragen gesteld over de manier waarop 

duurzaamheid meegenomen wordt bij aanbestedingen van de provincie. 

 

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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Brief Gateway Den Helder 

Gedeputeerde Staten nemen kennis van het rapport Health check Maritiem 

Cluster "nu écht kansen verzilveren" van het bureau Gateway over het Maritiem 

Cluster Den Helder. In een Gateway review wordt dmv interviews in een kort 

tijdsbestek een vraag beantwoord. Dit rapport geeft antwoord op de vraag: in 

hoeverre zijn het doel en de scope van het maritieme cluster voor alle 

stakeholders eenduidig, bekend en gedragen en is er sprake van een 

bijpassende governance zodat er een bijdrage aan de toekomstbestendige 

economisch gezonde regio in het komende decennium kan worden geleverd? 

 

Besluit 

1. kennis te nemen van het rapport Health check Maritiem Cluster "nu écht 

kansen verzilveren" van het bureau Gateway over het Maritiem Cluster Den 

Helder 

2. in te stemmen met verzending van de aanbiedingsbrieven aan geïnterviewde 

partijen, de gemeenteraad van Den Helder en Provinciale Staten door de 

gemeente Den Helder 

3. ermee in te stemmen dat deze brieven mede namens het college van GS 

verstuurd worden 



 

4. de gedeputeerde Havens te machtigen tekstuele wijzigingen met de 

gemeente af te stemmen. 

 

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  9, 10  

M. Hartog                     tel. (06) 4813 9088  1, 2  

M. van den Heuvel        tel. (06) 1860 9412  7, 8  

I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882  6  

H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683  3, 4, 5  

 

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/

