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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 1 oktober 2019 
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Beantwoording Statenvragen nr. 72 van mevrouw R. Alberts-Oosterbaan over 
Gezondheidsrisico Randstad 

Mevrouw R. Alberts-Oosterbaan (SP) heeft vragen gesteld over 
gezondheidsrisico’s in de Randstad naar aanleiding van een artikel van RTL 
Nieuws. 
 

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 Harsco/Tata Steel 1 oktober 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. 
 

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

2. Provinciale Staten met inliggende brief te informeren. 
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Zienswijze Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) op de Notitie en Reikwijdte 
Luchtruimherziening 

Het ministerie van I&W bereidt een herziening van het Nederlandse luchtruim 
voor. Voor deze herziening wordt een planMER geschreven. Om vooraf te 
bepalen op welke onderwerpen deze zich moet richten en met welke diepgang 
die onderwerpen behandeld dienen te worden, is een Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau Luchtruimherziening (NRD) opgesteld. Deze NRD ligt nu ter inzage 
voor. De Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) is gezamenlijk tot een zienswijze 
gekomen op de NRD. Het college van GS heeft kennis genomen van deze 
zienswijze en biedt deze ter informatie aan Provinciale Staten aan. 
 

Besluit 
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1. Kennis te nemen van de zienswijze van de Bestuurlijke Regie Schiphol op de 
Notitie Reikwijdte en Detailniveau Luchtruimherziening van het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat; 

2. De zienswijze namens de Bestuurlijke Regie Schiphol in te dienen bij het 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat; 

3. De zienswijze ter informatie aan Provinciale Staten aan te bieden. 
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Voorstel betrekken PS bij de RES-sen 

Tijdens de Statencommissie RWK is gesproken over het betrekken van 
Provinciale Staten bij de Regionale Energiestrategieën. Formeel hebben 
Provinciale Staten een rol aan het begin van het proces (vaststellen startnotitie) 
en aan het eind van het proces (vaststellen RES 1.0 met projectlocaties voor 
zon en wind op land). Gezien het belang van het onderwerp en de gevoeligheid 
in samenleving willen Provinciale Staten ook graag tussentijds betrokken zijn. 
Hiervoor is een voorstel gemaakt dat ter bespreking verstuurd wordt aan 
Provinciale Staten. 
 

Besluit 
1. Bijgevoegd voorstel voor het betrekken van Provinciale Staten bij de 
Regionale Energiestrategieën vast te stellen; 

2. Dit voorstel ter bespreking te versturen aan Provinciale Staten. 
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Bestedingsplan geothermie 2019-2021 

In de algemene middelen is voor 2019 een bedrag van € 3,1 miljoen 
gereserveerd voor geothermie. Door vertraging start de uitvoering pas in 2020. 
Om de € 3,1 miljoen beschikbaar te houden voor geothermie, is het voorstel 
om het budget vanuit algemene middelen te storten in de Reserve 
Energietransitie. Ter onderbouwing is een Bestedingsplan geothermie 2019-
2021 opgesteld. 
 

Besluit 
1. Het Bestedingsplan geothermie 2019-2021 vast te stellen; 

2. Het exploitatiebudget voor geothermie te storten in de Reserve; 

3. PS hierover te informeren door middel van bijgaande brief. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 70 van de heer  G.L.J.  Leerink (PvdA) over 
Circuitpark Zandvoort 

Dhr. Leerink (PvdA) heeft vragen gesteld over Circuitpark Zandvoort. 
 



 

3 
 

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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Vergunningverlening zonder PAS 

Tweede bespreking besluitvorming vergunningverlening zonder PAS 

Gedeputeerde Staten sturen een informatiebrief over de stand van zaken 
stikstofdossier aan Provinciale Staten. 
 

Besluit 
Het college besluit: 

De door het college geformuleerde standpunt van het college van Noord - 
Holland over vergunningverlening stikstof zonder PAS (betreft punt 1 van de 
voorliggende IPO-beslisnotitie) in te brengen in de bestuursvergadering van 
het IPO van 1 oktober 2019. 

 

Het college constateert: 
Dat op 27 september 2019 een door middel van een schriftelijke procedure tot 
stand gekomen informatiebrief over de stand van zaken van het stikstofdossier 
is gestuurd naar Provinciale Staten. 
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Afdoen initiatief voorstel ‘Echt Groene Stroom’ 

Het college besluit Provinciale Staten te informeren over de stand van zaken 
rondom het initiatiefvoorstel ‘Echte Groene Stroom’ en het initiatiefvoorstel af 
te doen. 
 

Besluit 
1. Om de Provinciale Staten te informeren en het initiatiefvoorstel ‘Echt Groene 
Stroom’ af te doen. 
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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. Op 16 juli 2019 zijn 18 lokale regelingen 



 

4 
 

door het college vastgesteld. Op 1 oktober 2019 zijn wederom 5 lokale 
regelingen vastgesteld. 
 

Besluit 
1. De bijgevoegde 5 regelingen vast te stellen met ingang van 1 januari 2020. 

2. De huidige 5 regelingen in te trekken met ingang van 1 januari 2020. 
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Memorie van antwoord bij de begroting 2020 

In de memorie van antwoord beantwoorden Gedeputeerde Staten de 
schriftelijke vragen die Provinciale Staten over de begroting 2020 hebben 
gesteld. 
 

Besluit 
Het college besluit: 

1. De Memorie van Antwoord naar aanleiding van de Begroting 2020 vast te 
stellen; 

2. De Memorie van Antwoord naar aanleiding van de Begroting 2020 met 
bijgaande brief ter kennisname aan Provinciale Staten toe te zenden; 

3. De portefeuillehouder Financiën te machtigen redactionele aanpassingen 
aan te brengen in de stukken. 
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agenda vergadering Dagelijks Bestuur Waddenfonds 4 oktober 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. 

Op 4 oktober is er een vergadering van het Dagelijks Bestuur van het 
Waddenfonds, waarin onder andere besluiten worden genomen over verlenen 
van subsidies aan projecten gericht op de verbetering van de vitaliteit van 
dorpen en de kwaliteit in de directe leefomgeving van lokale gemeenschappen 
in het Waddengebied. 
 

Besluit 
Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het Dagelijks 
Bestuur van het Waddenfonds van 4 oktober 2019 en in te stemmen met de 
voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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incidentele subsidie afzet biologische bloembollen uit Noord-Holland 

Een (incidentele) subsidie te verlenen ter bevordering van de afzet van 
biologische bloembollen afkomstig uit Noord-Holland. Het doel van de 
provincie Noord-Holland is om de tuinbouw (i.e. ook de bollenteelt), 
akkerbouw en (melk)veehouderij in 2030 natuurinclusief te laten zijn. Dat wil 
zeggen dat de grondgebonden landbouw bijdraagt aan het behouden en 
versterken van biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid en waterkwaliteit in en om 
haar landbouwbedrijven. Om die reden willen we goede voorbeelden 
stimuleren en anderen uitdagen om een bijdrage te leveren door te leren van 
de goede voorbeelden. 
 

Besluit 
1. Een incidentele subsidie aan Huiberts bloembollen te verlenen voor een 
bedrag van € 20.000,- op grond van artikel 4:23, derde lid.onder d. van de 
Awb. 

2. PS met bijgevoegde brief te informeren. 

3. De unitmanager Subsidies te mandateren om de subsidieverlening op te 
stellen en te ondertekenen. 
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annotatie agenda extra AB Plassenschap Loosdrecht e.o. op 3 oktober 2019 

Deze GS-nota bevat de annotatie voor de extra vergadering van het algemeen 
bestuur van het Plassenschap Loosdrecht op 3 oktober 2019. Gedeputeerde 
Van der Hoek is lid van het Algemeen Bestuur. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de agenda van de extra vergadering van het algemeen 
bestuur van Plassenschap Loosdrecht op 3 oktober 2019 en in te stemmen met 
de voorgestelde inbreng 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  8, 9, 10 
M. Hartog                     tel. (06) 4813 9088  12, 13  
M. van den Heuvel        tel. (06) 1860 9412  6, 7 
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882  4, 5, 11  
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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/

