
 

Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 25 juni 2019 
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Agenda vergadering Dagelijks Bestuur Waddenfonds 28 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 Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds, waarin onder 
voorbehoud van besluitvorming door het Algemeen Bestuur van het 
Waddenfonds subsidiering voor een aantal projecten mogelijk gemaakt wordt. 
 

Besluit 
Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het Dagelijks Bestuur 
van het Waddenfonds van 28 juni 2019 en in te stemmen met de voorgestelde 
inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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Agenda vergadering Algemeen Bestuur Waddenfonds 28 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 de eerste 
vergadering van het nieuwe Algemeen Bestuur van het Waddenfonds, waarin 
o.a. de conceptbegroting 2020 en de jaarstukken 2018 worden vastgesteld. 
Ter voorbereiding op die vergadering zijn hiervoor benodigde stukken 
voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds. 
 

Besluit 
Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het Algemeen Bestuur 
van het Waddenfonds van 28 juni 2019 en in te stemmen met de voorgestelde 
inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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Verkenning grenscorrectie Spaarndam 

GS hebben op verzoek van de minister van BZK verkend of een grenscorrectie 
m.b.t. Spaarndam een duurzame oplossing is en draagvlak heeft. GS 
rapporteren nu aan de minister van BZK dat de verkenning geen nieuwe feiten 
heeft opgeleverd. GS concluderen op basis van hun verkenning dat er geen 
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maatschappelijk probleem is waarvoor een grenscorrectie een oplossing is en 
er geen draagvlak voor een grenscorrectie is. 
 

Besluit 
1. Bijgaande conclusies van de verkenning op verzoek van de minister van BZK 
naar een grenscorrectie met betrekking tot Spaarndam, zoals opgenomen in de 
brief aan de minister van BZK, vast te stellen; 

2. Door middel van bijgaande brief de conclusies van de verkenning aan de 
minister van BZK te zenden; 

3. Door middel van bijgaande brieven de gemeenten Haarlemmermeer en 
Haarlem, de Dorpsraad Spaarndam, de Dorpsvereniging Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude, de Initiatiefgroep Spaarndamis1 en de Ondernemersvereniging 
en Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg te informeren; 

4. Door middel van bijgaande brief PS te informeren. 
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Vergadering Raad van Toezicht PALLAS 

Op 26 juni 2019 is er een overleg van VWS, EZ, Provincie Noord-Holland met 
de Raad van Toezicht van PALLAS. 
 

Besluit 
Het college besluit: 

1. kennis te nemen van de agenda van het overleg van VWS, EZ, Provincie 
Noord-Holland met de Raad van Toezicht van PALLAS; 

2. in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie bij 
de agenda van het overleg van VWS, EZ, Provincie Noord-Holland met de Raad 
van Toezicht van PALLAS; 

3. de portefeuillehouder Economie te machtigen de provincie in de vergadering 
te vertegenwoordigen. 
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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 Wob gevraagde informatie over het project 
Leeghwaterbrug gedeeltelijk openbaar te maken en gedeeltelijk te weigeren; 

2. Verzoeker door middel van bijgevoegd besluit hierover te informeren; 
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3. De openbare documenten, twee weken na bekendmaking van de beslissing 
op het Wob-verzoek, te publiceren op de website www.noord-holland.nl/wob ; 

4. via een brief PS te informeren. 
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Jaarverslag Vergunning, Toezicht en Handhaving 2018 

Het jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 2018 
geeft inzicht in de uitvoering en voortgang van het VTH-beleid van de 
provincie Noord-Holland. Dit beleid heeft betrekking op de thema’s Milieu, 
Bodem, Groen, Water en Wegen/Vaarwegen. Voor het verlenen van 
vergunningen op grond van wet- en regelgeving zijn wij met betrekking tot 
deze thema’s, het bevoegd gezag. Wij hebben de uitvoering van de VTH-taken 
gemandateerd aan de omgevingsdiensten. Het Jaarverslag VTH 2018 is 
hoofdzakelijk gebaseerd op de afzonderlijke jaarverslagen van deze 
organisaties. 
 

Besluit 
1. Het Jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving (VTH) 2018 
vast te stellen; 

2. Het VTH Jaarverslag 2018 ter informatie toe te sturen aan Provinciale Staten 
met inliggende brief. 
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Raad van Toezicht Stichting Leefomgeving Schiphol d.d. 26 juni 2019 

Op 26 juni is een vergadering van de Raad van Toezicht van de Stichting 
Leefomgeving Schiphol waar de gedeputeerde Schiphol voorzitter van is. In het 
kader van de afspraken over deelnemingen van Collegeleden wordt de agenda 
ter informatie vooraf toegezonden aan het College van GS. 
 

Besluit 
Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het Raad van Toezicht 
Stichting Leefomgeving Schiphol d.d. 26 juni 2019 en in te stemmen met de 
voorgestelde inzet zoals verwoord in de geannoteerde agenda. 
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Algemene ledenvergadering cooperatie Samenwerkingsverband DOVA U.A. d.d. 
26 juni 2019 

Begin 2019 hebben Gedeputeerde Staten (GS) besloten deel te nemen aan het 
samenwerkingsverband van decentrale openbaar vervoer autoriteiten (DOVA). 
Ter voorbereiding van de algemene ledenvergadering hebben GS de te nemen 
besluiten besproken zodat de afgevaardigde van de provincie goed voorbereid 
kan deelnemen aan de ledenvergadering. 
 

Besluit 

http://www.noord-holland.nl/wob
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Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van de algemene 
ledenvergadering “Coöperatie Samenwerkingsverband Decentrale Openbaar 
Vervoer Autoriteiten d.d. 26 juni 2019 en in te stemmen met de voorgestelde 
inzet zoals verwoord in de geannoteerde agenda. 
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Annotatie vergadering dagelijks bestuur Regionale Uitvoeringsdienst Noord-
Holland-Noord 26 juni 2019 

De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) voert 
vergunningverlenings-, toezicht- en handhavingstaken uit voor de provincie 
Noord-Holland en 17 gemeenten in Noord-Holland Noord. De Gedeputeerde 
Milieu is lid van zowel het dagelijks bestuur als het algemeen bestuur van de 
RUD NHN. Medio 2015 hebben Gedeputeerde Staten 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 dagelijks bestuur op 26 juni 2019. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het dagelijks 
bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord d.d. 26 juni 
2019; 

2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 34 van mevrouw J.F.L. Kaamer van Hoegee en 
de heer B.G.P. de Wit (VVD) over de toeritdosering bij de afrit van 
bedrijventerrein Boekelermeer 

Er zijn vragen gesteld door mevrouw ing. J.F.L. Kaamer van Hoegee en de heer 
B.G.P. de Wit MSc (VVD) over de toeritdosering bij de afrit van bedrijventerrein 
Boekelermeer. 
 

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. 35 van de heer F.A.S. Zoon (PvdD) over de 
bouw van de biomassacentrale te Diemen 

De Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld over de mogelijkheden om de 
bouw van de biomassacentrale van Nuon/Vattenfall te Diemen tegen te 
houden. De vragen gaan onder andere over de vergunning Wet 
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natuurbescherming en de mogelijkheid om een Milieu Effect Rapportage op te 
laten stellen. 
 

Besluit 
Het college stelt de antwoorden gewijzigd 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. 36 van mevrouw J.F.L. Kaamer van Hoegee 
(VVD) over dreigend bouwverbod Leeghwaterbrug 

Er zijn vragen gesteld door mevrouw ing. J.F.L. Kaamer van Hoegee (VVD) over 
dreigend bouwverbod Leeghwaterbrug. 
 

Besluit 
Het college stelt de antwoorden gewijzigd 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. 38 van de heer E.B. Kanik en mevrouw S. 
Klaassen (D66) over aanscherping regelgeving luchtkwaliteit 

De heer E.B. Kanik en mevrouw S. Klaassen (D66) hebben het college vragen 
gesteld over de aangescherpte regelgeving met betrekking tot grote 
stookinstallaties. 
 

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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Vergunning Wet natuurbescherming biomassacentrale te Diemen en 
coalitieakkoord 

De gemeenteraad van Diemen is voornemens op 11 juli 2019 een besluit te 
nemen over een verklaring van geen bedenkingen voor de biomassacentrale 
van Nuon/Vattenfall te Diemen. Om de gemeenteraad zo goed en zo volledig 
mogelijk te informeren heeft de verantwoordelijke wethouder van Diemen aan 
ons gevraagd wat de gevolgen zijn van de uitspraak van de Raad van State over 
het Programma Aanpak Stikstof voor de vergunning Wet natuurbescherming 
voor de centrale. Door middel van een brief geven wij ons standpunt weer. We 



 
 

Pagina 6 
 

zijn van mening dat de uitspraak geen gevolgen heeft. Daarnaast geven we in 
de brief aan wat de passage in het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken’ 
over biomassacentrales betekent. 
 

Besluit 
Het college van B&W van Diemen te laten weten dat: 

1. De uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof 
geen gevolgen heeft voor de vergunning Wet natuurbescherming voor de 
biomassacentrale; 

2. De passage in het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken’ over 
biomassacentrales niet van toepassing is op de centrale te Diemen. 
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Geannoteerde IPO Bestuur 27 juni 

GS bespreken de agenda voor de bestuursvergadering van het Inter Provinciaal 
Overleg op 27 juni 2019. 
 

Besluit 
Kennis te nemen van de agenda IPO Bestuur van 27 juni 2019 en 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: 

R. Fillet                        tel. (06) 1830 6074  3  
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882  15  
F. Paardekooper           tel. (06) 1860 9344  1, 2  
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 
 
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/

